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APRIL - JUNE, 2020

It has been 51 years since EGAT began its mission of creating 
energy security for the country.

EGAT is proud to be a part of Thai society in taking care of 
quality of life, making Thai people smile and be happy.

In our lifetime, we have been through many events together 
and now we are faced with the inevitable pandemic crisis of 
COVID-19.

However, we still see the kindness and good wishes that 
Thai people extend to one another during this difcult time.

Many organizations including EGAT are not reluctant to 
alleviate the suffering of people in several ways, as they have 
always done regardless of whether the crisis is light or severe.

Rest assured that EGAT will continue to be a strong force 
behind Thai people, which enables us to overcome the crisis as 
we did before.    

EDITOR’S NOTE
นบัเปนเวลา 51 ปแลว ที ่  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

 (กฟผ.) ไดดําเนินภารกิจหนาที่สรางความม่ันคงทางพลังงาน
ใหกับประเทศ และภาคภูมิใจท่ีไดเปนสวนหน่ึงของสังคมไทย
ในการดูแลคุณภาพชีวิต สรางสรรครอยย้ิมและความสุขให
เกิดข้ึนกับคนไทย ระยะเวลาท่ียาวนานยอมมีหลายเหตุการณ
มากมายเกิดขึ้น ใหเราไดรวมเผชิญและฝาฟนกันไป มาจนถึง
ชวงเวลาที่เราอยูในสถานการณของการแพรระบาดของ
โรค COVID-19  ซึ่งเปนวิกฤตที่หลีกเลี่ยงไมได อยางไรก็ตาม 
เรายังไดเห็นน้ําใจและความปรารถนาดีของคนไทยท่ีมอบให
แกกนัในยามลําบาก หลายหนวยงานรวมกนัคนละไมคนละมอื
ในการใหความชวยเหลือ รวมถึง กฟผ. ที่รวมชวยเหลือบรรเทา
ความเดือดรอนในดานตาง ๆ อยางเต็มที่ และเปนเชนนี้เสมอ
ไมวาวิกฤตน้ันจะบางเบาหรือรุนแรงก็ตาม  ขอใหมั่นใจวา
เราจะอยูเคียงขางกันเสมอ เปนกําลังที่เขมแข็ง เพื่อใหสามารถ
กาวผานวิกฤตไปไดดวยดีเฉกเชนที่ผานมา  
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คณะผูบริหาร
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ
เนื่องในโอกาสวันสถาปนา กฟผ.

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 นายวิบูลย ฤกษศิระทัย ผูวาการการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) นําคณะผูบริหารและผูปฏิบัติงาน กฟผ. 

รวมพิธีสักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ภายในสํานักงานใหญ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี 

เพือ่ความเปนสริมิงคลเนือ่งในวนัคลายวนัสถาปนา กฟผ. ซึง่ตรงกบัวนัที ่1 

พฤษภาคมของทุกป โดยในป 2563 นี้ กฟผ. มีอายุครบรอบ 51 ป 
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ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) สงผลใหการจัดงานวันสถาปนา กฟผ. ตองงดเวนตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

และนโยบายของรัฐบาลที่ให Social Distancing หรือการเวนระหางทางสังคม 

ใหงดการจดักจิกรรมใด ๆ  ทีจ่ะมคีนมารวมตวักนัในพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่นึง่เปนจาํนวนมาก

กฟผ. จึงจัดเพียงพิธีสกัการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน กฟผ. ซึ่งชาว กฟผ. เคารพศรัทธา

และยดึม่ัน เพือ่ใหการดําเนนิงานขององคการเปนไปดวยความราบร่ืน และสามารถ

เปนกําลังใหกับคนไทยและประเทศชาติรวมสูวิกฤตตาง ๆ ไปดวยกัน  

EGAT MANAGEMENT 
PERFORMS RELIGIOUS 
CEREMONY TO MARK 
51ST ANNIVERSARY

On April 30, 2020 EGAT Governor Viboon 
Rerksirathai led the management and staff to 
attend the sacred worship ceremony at EGAT 
Headquarters to mark the state power utility’s 
establishment day which falls on May 1.

Due to the COVID-19 pandemic, the 
celebration of EGAT’s 51st anniversary was 
cancelled complying with the emergency decree 
and government policy to refrain from organizing 
any activities that involve gathering of many 
people.

EGAT instead held a sacred worship 
ceremony to seek blessings for smooth operation 
of the organization in the ght against various 
crises together.  
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The COVID-19 pandemic has become so severe 
that it has caused catastrophic damage to the 
entire world, an unprecedented crisis that no-one 
wants. 

However, this crisis has allowed us to see the 
generosity and compassion of the Thai people 
from various organizations in helping one another.

The Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT), i ts associated companies, and its 
personnel have played their part to overcome the 
crisis together by mobilizing assistance, donating 
cash to state hospitals to procure necessary 
equipment, providing support locations, and 
offering basic necessities to people in need.

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เปนไปอยางรุนแรง สรางความเสียหายตอหลาย
ประเทศทัว่โลก กลายเปนเรือ่งราวไมคาดคิดทีไ่มมใีครอยากใหเกดิ
ขึ้น อยางไรก็ตามในวิกฤตที่เกิดขึ้น ทําใหพวกเราไดเห็นนํ้าใจของ
พี่นองคนไทยจากหลากหลายหนวยงานหยิบย่ืนความชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน รวมถึง กฟผ. และบริษัทในกลุม กฟผ. รวมถึง
ผูปฏิบัติงานไดรวมแรงรวมใจระดมใหความชวยเหลือ ทั้งการ
มอบเงินใหกับโรงพยาบาลของรัฐ การจัดหาอุปกรณที่จําเปน 
การจัดเตรียมสถานที่สนับสนุน ตลอดจนการชวยเหลือดาน
สิง่อปุโภคบรโิภคใหแกผูมสีวนไดสวนเสยีอยางตอเนือ่ง เพ่ือรวม
เปนสวนหนึ่งในการฟนฝาวิกฤต COVID-19 ไปดวยกัน

¡¿¼. à¤ÕÂ§¢ŒÒ§¤¹ä·Â
ÊÙŒÇÔ¡Äμ COVID-19

EGAT IS BESIDE THAI PEOPLE 
IN TIME OF COVID-19 CRISIS
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สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย 
นักรบดานหนาสู COVID-19

ทีมแพทย พยาบาล และเจาหนาที่สาธารณสุข  ถือเปนนักรบ

ดานหนาทีต่องเสีย่งสูกบัโรครายอยาง COVID-19  ขวญัและกาํลงัใจ

ในยามน้ี  จึงเปนส่ิงสําคัญในการท่ีจะเพิ่มพลังความเขมแข็งใหกับ

แพทยในดานหนาทั่วประเทศ คณะกรรมการ กฟผ. จึงไดมีมติ

อนุมัติวงเงิน จํานวน 30 ลานบาท เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลในการ

จัดซื้ออุปกรณและเคร่ืองมือทางการแพทย เพื่อรักษาผูปวยดวยโรค 

COVID-19 รวมถึงสมทบทุนใหแกสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมป (สนจ.) จํานวน 1 ลานบาท เพื่อ

นําไปใช ในโครงการผลิตหุ นยนตและอุปกรณสนับสนุนทาง

การแพทย  สงมอบใหแกโรงพยาบาลตาง ๆ ทั่วประเทศ  โดยจะเปน

ทุนประเดิมในการผลิตหุนยนตปนโต จํานวน 20 ชุดแรก ใหพรอม

ใชงานในการสงอาหารและเวชภัณฑระยะไกล ติดตั้งระบบ 

Telepresence ระบบส่ือสารท่ีชวยใหสามารถปฏิบัติงานดูแลรักษา

ผูปวยไดจากระยะไกล อาํนวยความสะดวกใหทมีแพทยทาํงานไดงายข้ึน

นอกจากน้ียงัไดรวมกบับริษทัในกลุม กฟผ. สมทบทุนรวม 60 ลาน

บาท สําหรับจัดหาแอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต เพ่ือกระจายใหโรง

พยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) 76 จงัหวัดท่ัวประเทศ บรษิทั 

ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุป (EGCO) ยังไดมอบเงิน

สนับสนุนการดําเนินงานใหแกโรงพยาบาลศูนยหลักจํานวน 24 แหง

ทัว่ประเทศ รวมถงึกระทรวงสาธารณสุข เปนจาํนวนเงิน 15 ลานบาท 

รวมดวย บริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน) สมทบทุนสนับสนุน

การดําเนินงานใหแกโรงพยาบาลและสถาบันทางการแพทยตาง ๆ 

เปนจํานวน 600,000 บาท มอบเงินสนับสนุนการดําเนินงานใหแก

จงัหวัดราชบรุ ี100,000 บาท และมอบเงนิสนับสนุนศูนยความเปนเลศิ

ดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) จํานวน 300,000 บาท ใน

โครงการระดมทุนเพื่อใชในการผลิตหนากากอนามัยแบบซักได หรือ 

Washable Innovative Nano – Masks อีกดวย

GIVING SUPPORT TO 
FRONT-LINE MEDICAL PERSONNEL

Doctors, nurses, and public health 
personnel are at the forefront in the battle 
against the deadly virus.

Because they are subject to the 
highest risks, morale at this time is of 
paramount importance to give them 
strength to move on.

The EGAT’s board of directors 
therefore approved a donation of 30 
million baht to help hospitals in purchasing 
medical equipment and tools for treating 
patients with the COVID-19 virus.

EGAT has also contributed one million 
baht to the Chulalongkorn University 
Alumni Association under the King’s 
Patronage  to use as initial capital for the 
production of robots and medical support 
equipment, which are supplied to 
hospitals around the country.

The fund initially goes towards the 
production of 20 sets of ‘Pinto,’ a robot 
that delivers food and medical supplies.

This remotely-operated robot is 
equipped with the Telepresence, a 
communication system that allows 
medical personnel to treat patients from 

a distance to ease their workload.
Morever, we colaborate with the EGAT 

company group to donate 60 millions baht 
for purchasing alcohol 70% in order to 
distribute it to the 76 District Hospitals 
around the country. In addition, the 
Electricity Generating Public Company 
Limited or EGCO Group, a member of 
EGAT Group, made a 15-million-baht 
cash contribution to 24 major central 
hospitals nationwide and to the Ministry 
of Public Health.

Meanwhile, the Ratch Group Public 
Company Limited contributed 600,000 

ไมเพียงแตเงินทุนสนับสนุนเทาน้ัน ยงัมกีารคิดคนสิง่ประดิษฐโดย

ผูปฏิบัติงาน กฟผ. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของโรงพยาบาลใน

การดูแลรักษาผูปวย และชวยใหบุคลากรทางการแพทยมีความ

ปลอดภัยในการรักษาผูปวยมากขึ้น ประกอบดวย ตูเก็บสิ่งสงตรวจ

ความดันบวก และความดันลบ เพื่อใหเปนอุปกรณที่จะมาชวยลด

ความเสี่ยงจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผูปวย โดยจะทําการผลิต

จาํนวนท้ังหมด 120 ตู และทยอยสงมอบใหแกโรงพยาบาล 100 แหง

ทั่วประเทศ Isolate chamber เคล่ือนยายผูปวยระบบความดันลบ 

ฉากกั้นอะคริลิกปองกันเชื้อ  เสากดแอลกอฮอลเจลแบบเทาเหยียบ 

กลองอะคริลกิครอบศีรษะ เคร่ืองกําเนิดแสงยูวสีาํหรับฆาเช้ือโรค การ

ผลิตหนากากชนิดปกปองทั้งใบหนา และเจลอนามัย “นํ้าใจ” กฟผ. 

ซึง่หวังมาชวยสนับสนนุการปองกันและลดความเสีย่งจากการติดเชือ้ 

เพื่อใหเกิดความปลอดภัย
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The COVID-19 pandemic has become so severe 
that it has caused catastrophic damage to the 
entire world, an unprecedented crisis that no-one 
wants. 

However, this crisis has allowed us to see the 
generosity and compassion of the Thai people 
from various organizations in helping one another.

The Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT), i ts associated companies, and its 
personnel have played their part to overcome the 
crisis together by mobilizing assistance, donating 
cash to state hospitals to procure necessary 
equipment, providing support locations, and 
offering basic necessities to people in need.

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เปนไปอยางรุนแรง สรางความเสียหายตอหลาย
ประเทศทัว่โลก กลายเปนเรือ่งราวไมคาดคดิทีไ่มมใีครอยากใหเกดิ
ขึ้น อยางไรก็ตามในวิกฤตที่เกิดขึ้น ทําใหพวกเราไดเห็นนํ้าใจของ
พี่นองคนไทยจากหลากหลายหนวยงานหยิบยื่นความชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน รวมถึง กฟผ. และบริษัทในกลุม กฟผ. รวมถึง
ผูปฏิบัติงานไดรวมแรงรวมใจระดมใหความชวยเหลือ ทั้งการ
มอบเงินใหกับโรงพยาบาลของรัฐ การจัดหาอุปกรณที่จําเปน 
การจัดเตรียมสถานที่สนับสนุน ตลอดจนการชวยเหลือดาน
สิง่อปุโภคบรโิภคใหแกผูมสีวนไดสวนเสยีอยางตอเนือ่ง เพ่ือรวม
เปนสวนหนึ่งในการฟนฝาวิกฤต COVID-19 ไปดวยกัน

¡¿¼. à¤ÕÂ§¢ŒÒ§¤¹ä·Â
ÊÙŒÇÔ¡Äμ COVID-19

EGAT IS BESIDE THAI PEOPLE 
IN TIME OF COVID-19 CRISIS

6 | S P E C I A L  S T O R Y

สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย 
นักรบดานหนาสู COVID-19

ทีมแพทย พยาบาล และเจาหนาที่สาธารณสุข  ถือเปนนักรบ

ดานหนาทีต่องเสีย่งสูกบัโรครายอยาง COVID-19  ขวญัและกาํลังใจ

ในยามนี้  จึงเปนสิ่งสําคัญในการที่จะเพิ่มพลังความเขมแข็งใหกับ

แพทยในดานหนาทั่วประเทศ คณะกรรมการ กฟผ. จึงไดมีมติ

อนุมัติวงเงิน จํานวน 30 ลานบาท เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลในการ

จัดซ้ืออุปกรณและเคร่ืองมือทางการแพทย เพื่อรักษาผูปวยดวยโรค 

COVID-19 รวมถึงสมทบทุนใหแกสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมป (สนจ.) จํานวน 1 ลานบาท เพื่อ

นําไปใช ในโครงการผลิตหุ นยนตและอุปกรณสนับสนุนทาง

การแพทย  สงมอบใหแกโรงพยาบาลตาง ๆ ทั่วประเทศ  โดยจะเปน

ทุนประเดิมในการผลิตหุนยนตปนโต จํานวน 20 ชุดแรก ใหพรอม

ใชงานในการสงอาหารและเวชภัณฑระยะไกล ติดตั้งระบบ 

Telepresence ระบบส่ือสารท่ีชวยใหสามารถปฏิบัติงานดูแลรักษา

ผูปวยไดจากระยะไกล อาํนวยความสะดวกใหทมีแพทยทาํงานไดงายข้ึน

นอกจากน้ียงัไดรวมกบับรษิทัในกลุม กฟผ. สมทบทุนรวม 60 ลาน

บาท สําหรับจัดหาแอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต เพ่ือกระจายใหโรง

พยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล (รพ.สต.) 76 จงัหวัดทัว่ประเทศ บรษิทั 

ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุป (EGCO) ยังไดมอบเงิน

สนับสนุนการดําเนินงานใหแกโรงพยาบาลศูนยหลักจํานวน 24 แหง

ทัว่ประเทศ รวมถงึกระทรวงสาธารณสุข เปนจาํนวนเงิน 15 ลานบาท 

รวมดวย บริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน) สมทบทุนสนับสนุน

การดําเนินงานใหแกโรงพยาบาลและสถาบันทางการแพทยตาง ๆ 

เปนจํานวน 600,000 บาท มอบเงินสนับสนุนการดําเนินงานใหแก

จงัหวัดราชบรุ ี100,000 บาท และมอบเงนิสนบัสนนุศูนยความเปนเลศิ

ดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) จํานวน 300,000 บาท ใน

โครงการระดมทุนเพื่อใชในการผลิตหนากากอนามัยแบบซักได หรือ 

Washable Innovative Nano – Masks อีกดวย

GIVING SUPPORT TO 
FRONT-LINE MEDICAL PERSONNEL

Doctors, nurses, and public health 
personnel are at the forefront in the battle 
against the deadly virus.

Because they are subject to the 
highest risks, morale at this time is of 
paramount importance to give them 
strength to move on.

The EGAT’s board of directors 
therefore approved a donation of 30 
million baht to help hospitals in purchasing 
medical equipment and tools for treating 
patients with the COVID-19 virus.

EGAT has also contributed one million 
baht to the Chulalongkorn University 
Alumni Association under the King’s 
Patronage  to use as initial capital for the 
production of robots and medical support 
equipment, which are supplied to 
hospitals around the country.

The fund initially goes towards the 
production of 20 sets of ‘Pinto,’ a robot 
that delivers food and medical supplies.

This remotely-operated robot is 
equipped with the Telepresence, a 
communication system that allows 
medical personnel to treat patients from 

a distance to ease their workload.
Morever, we colaborate with the EGAT 

company group to donate 60 millions baht 
for purchasing alcohol 70% in order to 
distribute it to the 76 District Hospitals 
around the country. In addition, the 
Electricity Generating Public Company 
Limited or EGCO Group, a member of 
EGAT Group, made a 15-million-baht 
cash contribution to 24 major central 
hospitals nationwide and to the Ministry 
of Public Health.

Meanwhile, the Ratch Group Public 
Company Limited contributed 600,000 

ไมเพียงแตเงินทุนสนบัสนนุเทาน้ัน ยงัมกีารคิดคนสิง่ประดษิฐโดย

ผูปฏิบัติงาน กฟผ. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของโรงพยาบาลใน

การดูแลรักษาผูปวย และชวยใหบุคลากรทางการแพทยมีความ

ปลอดภัยในการรักษาผูปวยมากขึ้น ประกอบดวย ตูเก็บสิ่งสงตรวจ

ความดันบวก และความดันลบ เพ่ือใหเปนอุปกรณที่จะมาชวยลด

ความเสี่ยงจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผูปวย โดยจะทําการผลิต

จาํนวนทัง้หมด 120 ตู และทยอยสงมอบใหแกโรงพยาบาล 100 แหง

ทั่วประเทศ Isolate chamber เคล่ือนยายผูปวยระบบความดันลบ 

ฉากกั้นอะคริลิกปองกันเชื้อ  เสากดแอลกอฮอลเจลแบบเทาเหยียบ 

กลองอะคริลกิครอบศีรษะ เคร่ืองกําเนิดแสงยูวสีาํหรับฆาเช้ือโรค การ

ผลิตหนากากชนิดปกปองทั้งใบหนา และเจลอนามัย “นํ้าใจ” กฟผ. 

ซึง่หวงัมาชวยสนับสนนุการปองกันและลดความเสีย่งจากการติดเชือ้ 

เพื่อใหเกดิความปลอดภัย
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• บรรเทาผลกระทบประชาชนจากพษิ COVID-19
สถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 ไมไดสงผลเฉพาะ

กบัสขุภาพรางกายเทานัน้  แตยงัสงผลกระทบทางเศรษฐกจิเปนวงกวาง

จากมาตรการจํากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมหลายดานเพ่ือ

ควบคุมการระบาดของโรคอีกดวย กฟผ. จึงไดใหความชวยเหลือ

บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน อาทิ ใหความรวมมือกับอําเภอ

บางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในการสนับสนุนโรงทานตามพระบัญชาของ

สมเด็จพระสังฆราชฯ เพื่อชวยเหลือประชาชน ในวัดทั้ง 11 แหงในพื้นที่ 

โดยไดนําขาวกลองไขเจียวพรอมดวยนํ้าดื่ม “นํ้าใจ” กฟผ. จํานวน 300 

ชดุตอวนั แจกจายใหแกชาวบานในชุมชนตลอดเดือนเมษายน เชนเดียว

กับบางพื้นที่ในสวนภูมิภาค  กฟผ. ไดมีการแจกจายอาหารกลองใหแก

ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบอีกดวย นอกจากน้ี กฟผ. ยังไดรวมกับ

กระทรวงพลังงาน และ ปตท. ดําเนินการแจกจายแอลกอฮอลใหแก

โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตาํบลทัว่ประเทศกวา 9,800 แหง รวมจาํนวน 

2.4 ลานลิตร เพ่ือใหพีน่องประชาชนไดเขาถึงแอลกอฮอลอยางท่ัวถึงกัน

• สนับสนุนพื้นที่ของ กฟผ. 
ใชเปนสถานท่ีกักกันตัวแยกโรค

นอกจากการเตรียมพื้นที่ของศูนยฝกอบรมบางปะกง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา  ใหเปนสถานที่กักตัวแยกโรคผูที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ

ของเจาหนาทีห่รือบคุลากรทางการแพทยทีป่ฏบิตังิานและเขาขายเส่ียง

ติดเช้ือไวรัส COVID-19 แลว กฟผ. แมเมาะ ไดจัดเตรียมอาคาร

ถิ่นเทเวศร ศูนยฝกอบรมแมเมาะ และอาคารอเนกประสงคหวยคิง 

(แฟลตหวยคิง) อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง สําหรับใชเปนสถานที่

กกักนัตวัเพือ่สงัเกตอาการของประชาชนจงัหวดัลาํปางทีเ่ดินทางมาจาก

พื้นที่เสี่ยงอีกดวย

• พรอมรับมือ COVID-19 ควบคูกับ
การดูแลรักษาความมั่นคงทางพลังงาน

ในชวงการแพรระบาดของ COVID-19 กฟผ. ไดดูแลรักษาความ

มั่นคงทางพลังงานโดยไดเตรียมความพรอมตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อผลิต

และสงไฟฟา มีการเปดศูนยควบคุมระบบกําลังไฟฟาแหงชาติแหงที่ 2 

(NCC2) ณ สํานักงานใหญ กฟผ. เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟาของ

ประเทศรองรับสถานการณการระบาดท่ีรุนแรงข้ึน  โดยศูนยดังกลาว

จะเปดไปจนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ

ในสวนของการเดินเครื่องผลิตไฟฟานั้น กฟผ. ไดมีการเตรียม

ผูปฏิบัติงานสํารองท่ีเคยปฏิบัติหนาท่ีดานเดินเคร่ืองผลิตไฟฟาไวเสริม

ทดแทน ในกรณีที่ผู ปฏิบัติงานเดินเครื่องที่ไดรับมอบหมายติดเชื้อ 

COVID-19 มีการจัดเตรียมหองควบคุมการผลิตไฟฟาสํารองสําหรับ

กรณเีกดิเหตฉุกุเฉนิ  การเตรยีมพืน้ทีค่วบคมุซึง่เปนพืน้ทีป่ลอดเชือ้และ

อยูใกลพื้นท่ีปฏิบัติงานสําหรับผูปฏิบัติงานเดินเคร่ืองและบํารุงรักษา

ระบบการผลิตไฟฟาเขามาพักอาศัยโดยไมออกนอกพื้นที่

• กําลังใจที่มอบใหกัน คือสิ่งสําคัญที่สุด
นอกจากความชวยเหลอืตาง ๆ  ซึง่ถอืเปนกาํลังใจจาก กฟผ. 

ที่หวังรวมบรรเทาทุกขในชวงสถานการณนี้แลว กฟผ. ยังได

สงมอบกําลังใจใหแกชาวไทยทุกคน ดวยการเปดไฟ LED เปน

สัญลักษณรูปหัวใจสีแดง-เขียว เปรียบเสมือนหัวใจของชาว 

กฟผ. ทุกคน  ที่ชั้น 10 -18 ของอาคาร ท.103 สํานักงานใหญ 
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baht to hospitals and medical institutions, provided 100,000 
baht to Ratchaburi local government, and gave 300,000 baht 
to the Bioscience Center of Excellence (Public Organization) to 
support a fundraising project for the production of washable 
innovative nano masks.

Aside from providing funding, EGAT personnel have helped 
to create inventions that support the operations of hospitals in 
patient care and protect medical staff from infections.

Among them is a positive-negative pressure specimen 
collecting cabinet that helps reduce the risk of being exposed 
to the patient’s secretions.

A total of 120 cabinets have been produced and gradually 
shipped to 100 hospitals nationwide.

Other contributions include an isolation chamber which 
encloses a patient into a negative pressure space while being 
transferred; anti-infection acrylic partition; pedal-activated hand 
sanitizer stand; acrylic box head cover; UV light generator for 
disinfection; full-face mask, and ‘Nam Jai’ disinfectant gel.

EGAT hopes these items will help prevent and reduce the 
risk of infections.

ALLEVIATING COVID-19 IMPACT
Clearly, the pandemic has not affected only physical health 

but has created a huge impact on the economy due to measures 
that restrict economic and social activities in many ways in a 
bid to control the outbreak of the disease.

EGAT has moved to alleviate the suffering of the people 
such as cooperating with Bang Kruai District, Nonthaburi 
Province, in supporting the canteen projects under the 
command of the Supreme Patriarch at 11 temples where boxes 
of brown rice and omelette, and EGAT’s ‘Nam Jai’ bottled 
drinking water are handed out to people in need.

At each temple, a total of 300 sets of meal were distributed 
to villagers in the community everyday throughout April.

EGAT has also distributed meal boxes to affected people 
in some other provinces.

Furthermore, EGAT has cooperated with the Ministry of 
Energy and PTT Plc to supply 2.4 million liters of alcohol to more 
than 9,800 sub-district health promotion hospitals nationwide 
to enable people to have access to alcohol for disinfection.

SUPPORTING QUARANTINE FACILITIES 
EGAT has allowed Bang Pakong Training Center in 

Chachoengsao province to become quarantine facilities for 
at-risk staff or medical.

At the Mae Moh Power Plant in Lampang, the Thewet 
Building, Mae Moh Training Center, and the Huai King 
Multipurpose Building have been turned into detention facilities 
to observe the symptoms of Lampang people traveling from 
high risky areas.

COPING WITH THE VIRUS AS WELL AS 
MAINTAINING ENERGY SECURITY

During the outbreak of COVID-19, EGAT has maintained 
energy security with 24/7 readiness in generation and 
transmission.

The second National Control Center (NCC2) has been 
opened at the EGAT Headquarters to enhance the country’s 
electricity system security in response to the escalating spread 
of the coronavirus.

The NCC2 will remain active until the situation returns to 
normal.

As for the power generation, EGAT has prepared an 
experienced backup workforce in case that operators of the 
assigned operations are infected with COVID-19 to ensure 
continuity of the operation.

A spare power production control room has been prepared 
for emergency situations.

An antiseptic area lying close to the location where 
operating and maintenance staff working for power generation 
has been set aside so that they can stay without leaving the 
site.

ENCOURAGEMENT MOST CRUCIAL
In addition to the various supports rendered by EGAT to 

help relieve the suffering during this situation, EGAT has also 
extended encouragement to all Thai people.

A LED display of red and green heart symbols has been 
installed on the 10th-18th oors of the Tor 103 Building at EGAT 
headquarters, which is visible over a distance at night, 
representing EGAT’s best wishes.

The red color symbolizes love and care that EGAT has had 
for the people affected by this crisis, while green represents 
the care and remedies to overcome this crisis together.

In the face of this difcult time, all EGAT units across the 
country are united to do what they can to get through this crisis 
together.

Not all the good contributions can be fully stated here as 
there are so many EGAT volunteers seriously working hard to 
relieve the hardships which occur in their neighborhood with 
the sole aim of lessening the impacts from the spread of 
COVID-19 and to bring back normal life to the Thai people.  
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เคียงขางคนไทย

ทุกวิกฤต
1 0 |

 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2500 เกิด
ปญหาไฟฟามีใชไมเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน จงึมกีารจดุประกายใหจดัตัง้ “การไฟฟายนัฮ”ี 
เพ่ือผลิตไฟฟา ในพื้นที่โซนภาคกลางและภาคเหนือ 
หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 รัฐบาล
ไดรวมรัฐวิสาหกิจท่ีรับผิดชอบในการจัดหาไฟฟา ซึ่ง
ไดแก การลกิไนท การไฟฟายนัฮ ีและการไฟฟาตะวนัออก
เฉียงเหนือ รวมเปนหนวยงานเดียวคือ “การไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)” และน่ีถือเปนจุดเริ่มตน
ของการเคียงขางคนไทยมาตลอด 5 ทศวรรษ

The post-World War II saw Thailand facing a power 
shortage.

Such situation gave rise to the establishment in 1957 
of Yanhee Electricity Authority which was entrusted to 
produce electricity for the central plain and northern 
region.

On May 1, 1969, the government merged three state 
enterprises responsible for electricity supply namely 
Lignite Authority, Yanhee Electricity Authority, and North 
East Electricity Authority into a single entity known as 
the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT).

That was the beginning of an organization which 
has been beside Thai people for five decades.

EGAT HAS BEEN 
BESIDE THAIS 
IN EVERY CRISIS 
FOR 51 YEARS
CONSTANTLY LOOKING 
FOR CREATIVE IDEAS FOR 
DEVELOPMENT

พรอมจุดประกายความคิดสูการพัฒนา 
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EGAT today celebrates its 51st anniversary. Throughout 
that period, it has been committed to the mission of generating 
and delivering electricity to Thailand.

At present, Thailand has a total installed power generation 
capacity of 45,595.87 MW, and 15,424.83 MW of which, or 
33.83%, belongs to EGAT.

EGAT has developed a nationwide transmission system 
to meet electricity demand in every area.

Even though the role of EGAT has changed over time with 
the proportion of its generating capacity to the national tally 
being reduced to more than half, EGAT continues to adhere 
to its mission of maintaining secure energy supply and power 
generation to help drive national development, creating 
happiness for Thai people.

In fact, EGAT’s morale has never been undermined by 
the changes as it is mindful of its status as a state enterprise 
that is committed to the benet of the nation and the people.

Throughout its long journey, EGAT has trodden alongside 
Thai people through one crisis to another to emerge safely 
together.

GGGGLLOOOOBAAAAAAALL OOOOIILLL PPRRRIICCCCEEEE CCCCRRRISSSSIS TRIGGGGGERRRSSS 
AAALLLTTTEEERRRNNNNNAAATTTIVVVVEE EENNNEEEERRRGGGYYY

The so-called oil price shock between 1971 and 1982 
directly affected the electricity industry as EGAT then relied 
on fossil fuel for more than half of its power generation.

EGAT responded to the crisis by reducing dependency 
on fuel oil, expanding the production capacity of its Mae Moh 
Power Plant in Lampang province whose main fuel, the lignite 
produced in Mae Moh District, replaced an enormous amount 
of imported oil, building hydropower plants, and setting up 
gas turbine power stations.

Then natural gas reserves were discovered in the Gulf of 
Thailand that ushered in a ‘brilliant’ era with EGAT becoming 
the rst user of indigenous fuel for electricity production.

In 1981, EGAT embarked on the construction of Bang 
Pakong Power Plant in Chachoengsao province which now 
runs on natural gas.

EGAT has been proud of having brought the indigenous 
resource to benet Thailand’s development since then.

จวบจนปจจบุนั กฟผ. ไดเติบใหญมาถงึ 51 ป หนาท่ีหลกัของ กฟผ. 
คือการผลิตและสงไฟฟาใหสวางไสวท่ัวไทย เปนสิ่งที่ กฟผ. ยังคง
ยึดมั่นเสมอมา ปจจุบันประเทศไทยมีกําลังผลิตไฟฟารวมทั้งประเทศ 
45,595.87 เมกะวัตต มีโรงไฟฟาของ กฟผ. 15,424.83 เมกะวัตต 
คดิเปนรอยละ 33.83 ของกําลงัผลิตรวมท้ังประเทศ ในสวนดานระบบ
สงไฟฟา กฟผ. ไดพัฒนาระบบสงใหเชื่อมโยงครอบคลุมทั่วประเทศ
เพื่อรองรับความตองการใชไฟฟาของประชาชนในทุกพื้นที่ 

เม่ือกาลเวลาผานไป หลายสิ่งหลายอยางยอมเปลี่ยนแปลงตาม
ยุคสมัย แมบทบาทของ กฟผ. ในสัดสวนกําลังผลิตไฟฟาของประเทศ
จะลดนอยลงไปมากกวาครึ่งของกําลังผลิตรวมทั้งประเทศ แตตัวเลข
นี้ไมใชปจจัยท่ีจะบั่นทอนความมุงมั่นในการเดินตามพันธกิจของ
องคกรคือ การรักษาความม่ันคงดานพลังงานไฟฟาของประเทศและ
การผลิตไฟฟาเพื่อชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พรอมสราง
ความสุขใหคนไทย ทั้งยังไมเคยบ่ันทอนกําลังใจในฐานะหนวยงาน
รฐัวสิาหกิจทีมุ่งมัน่ทําเพือ่ประโยชนของประเทศชาติและประชาชน ซึง่
ตลอดระยะทางอันยาวนานท่ี กฟผ. รวมเดินเคียงขางคนไทย ไมวาจะ
เกิดวิกฤตปญหานอยใหญสักเพียงใด ใหฝาฟนทุกวิกฤตไปดวยกัน 
   
วิกฤตราคานํ้ามันในตลาดโลก 
กาวแรกแหงพลังงานทดแทนนํ้ามัน
 วิกฤตราคานํ้ามันในตลาดโลก เมื่อป พ.ศ. 2514 – 2525 สงผล
กระทบตอกจิการไฟฟาโดยตรง เนือ่งจากระยะนัน้ กฟผ. ใชนํา้มนัผลติ
กระแสไฟฟามากกวารอยละ 50 กฟผ. รับมือวิกฤตดังกลาวดวยการ
วางแผนลดการพ่ึงพานํ้ามันเตาลง ทั้งการขยายกําลังการผลิตของ
โรงไฟฟาแมเมาะ จงัหวัดลําปาง ซึง่ใชถานหนิลกิไนตที ่อาํเภอแมเมาะ 
แหลงทรัพยากรเชื้อเพลิงภายในประเทศ เพื่อทดแทนการสั่งซื้อนํ้ามัน
เช้ือเพลิงจากตางประเทศไดจํานวนมหาศาล  การกอสรางโรงไฟฟา
พลังนํ้าและการสรางโรงไฟฟากังหันกาซ จนกระทั่งมีการคนพบ
กาซธรรมชาติและนํามาสูยุคโชติชวงชัชวาล โดย กฟผ. ไดเปนผูใช
กาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาเปนรายแรก และไดกอสรางโรงไฟฟา
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ขึ้นในป 2524 เพ่ือใชกาซธรรมชาติใน
การผลิตไฟฟา นบัเปนความภาคภูมใิจของ กฟผ. ทีไ่ดนาํทรัพยากรใน
ประเทศมาสรางประโยชนใหกับการพัฒนาประเทศไทยนับแตนั้นมา
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EGAT today celebrates its 51st anniversary. Throughout 
that period, it has been committed to the mission of generating 
and delivering electricity to Thailand.

At present, Thailand has a total installed power generation 
capacity of 45,595.87 MW, and 15,424.83 MW of which, or 
33.83%, belongs to EGAT.

EGAT has developed a nationwide transmission system 
to meet electricity demand in every area.

Even though the role of EGAT has changed over time with 
the proportion of its generating capacity to the national tally 
being reduced to more than half, EGAT continues to adhere 
to its mission of maintaining secure energy supply and power 
generation to help drive national development, creating 
happiness for Thai people.

In fact, EGAT’s morale has never been undermined by 
the changes as it is mindful of its status as a state enterprise 
that is committed to the benet of the nation and the people.

Throughout its long journey, EGAT has trodden alongside 
Thai people through one crisis to another to emerge safely 
together.

GGGGLLOOOOBAAAAAAALL OOOOIILLL PPRRRIICCCCEEEE CCCCRRRISSSSIS TRIGGGGGERRRSSS 
AAALLLTTTEEERRRNNNNNAAATTTIVVVVEE EENNNEEEERRRGGGYYY

The so-called oil price shock between 1971 and 1982 
directly affected the electricity industry as EGAT then relied 
on fossil fuel for more than half of its power generation.

EGAT responded to the crisis by reducing dependency 
on fuel oil, expanding the production capacity of its Mae Moh 
Power Plant in Lampang province whose main fuel, the lignite 
produced in Mae Moh District, replaced an enormous amount 
of imported oil, building hydropower plants, and setting up 
gas turbine power stations.

Then natural gas reserves were discovered in the Gulf of 
Thailand that ushered in a ‘brilliant’ era with EGAT becoming 
the rst user of indigenous fuel for electricity production.

In 1981, EGAT embarked on the construction of Bang 
Pakong Power Plant in Chachoengsao province which now 
runs on natural gas.

EGAT has been proud of having brought the indigenous 
resource to benet Thailand’s development since then.
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คือการผลิตและสงไฟฟาใหสวางไสวท่ัวไทย เปนส่ิงที่ กฟผ. ยังคง
ยึดมั่นเสมอมา ปจจุบันประเทศไทยมีกําลังผลิตไฟฟารวมทั้งประเทศ 
45,595.87 เมกะวัตต มีโรงไฟฟาของ กฟผ. 15,424.83 เมกะวัตต 
คดิเปนรอยละ 33.83 ของกําลงัผลิตรวมท้ังประเทศ ในสวนดานระบบ
สงไฟฟา กฟผ. ไดพัฒนาระบบสงใหเชื่อมโยงครอบคลุมทั่วประเทศ
เพื่อรองรับความตองการใชไฟฟาของประชาชนในทุกพื้นที่ 

เม่ือกาลเวลาผานไป หลายสิ่งหลายอยางยอมเปลี่ยนแปลงตาม
ยุคสมัย แมบทบาทของ กฟผ. ในสัดสวนกําลังผลิตไฟฟาของประเทศ
จะลดนอยลงไปมากกวาครึ่งของกําลังผลิตรวมทั้งประเทศ แตตัวเลข
นี้ไมใชปจจัยที่จะบ่ันทอนความมุงมั่นในการเดินตามพันธกิจของ
องคกรคือ การรักษาความม่ันคงดานพลังงานไฟฟาของประเทศและ
การผลิตไฟฟาเพื่อชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พรอมสราง
ความสุขใหคนไทย ทั้งยังไมเคยบ่ันทอนกําลังใจในฐานะหนวยงาน
รฐัวสิาหกิจทีมุ่งมัน่ทําเพ่ือประโยชนของประเทศชาติและประชาชน ซึง่
ตลอดระยะทางอันยาวนานท่ี กฟผ. รวมเดินเคียงขางคนไทย ไมวาจะ
เกิดวิกฤตปญหานอยใหญสักเพียงใด ใหฝาฟนทุกวิกฤตไปดวยกัน 
   
วิกฤตราคานํ้ามันในตลาดโลก 
กาวแรกแหงพลังงานทดแทนนํ้ามัน
 วิกฤตราคานํ้ามันในตลาดโลก เมื่อป พ.ศ. 2514 – 2525 สงผล
กระทบตอกิจการไฟฟาโดยตรง เนือ่งจากระยะนัน้ กฟผ. ใชนํา้มนัผลิต
กระแสไฟฟามากกวารอยละ 50 กฟผ. รับมือวิกฤตดังกลาวดวยการ
วางแผนลดการพ่ึงพานํ้ามันเตาลง ทั้งการขยายกําลังการผลิตของ
โรงไฟฟาแมเมาะ จงัหวดัลาํปาง ซึง่ใชถานหนิลกิไนตที ่อาํเภอแมเมาะ 
แหลงทรัพยากรเชื้อเพลิงภายในประเทศ เพื่อทดแทนการสั่งซื้อนํ้ามัน
เช้ือเพลิงจากตางประเทศไดจํานวนมหาศาล  การกอสรางโรงไฟฟา
พลังนํ้าและการสรางโรงไฟฟากังหันกาซ จนกระทั่งมีการคนพบ
กาซธรรมชาติและนํามาสูยุคโชติชวงชัชวาล โดย กฟผ. ไดเปนผูใช
กาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาเปนรายแรก และไดกอสรางโรงไฟฟา
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ขึ้นในป 2524 เพ่ือใชกาซธรรมชาติใน
การผลิตไฟฟา นบัเปนความภาคภูมใิจของ กฟผ. ทีไ่ดนาํทรัพยากรใน
ประเทศมาสรางประโยชนใหกับการพัฒนาประเทศไทยนับแตนั้นมา

โรงไฟฟาบางประกงในอดีต
ฺBang Pakong Power Plant in the past



1 2 | S P E C I A L  S T O R Y

วิกฤตตมยํากุง กฟผ. พรอมยึดมั่น
ประโยชนของประเทศเปนท่ีตั้ง

ผลพวงของวกิฤตเศรษฐกจิไทยนี ้นาํไปสูปฐมบทการแปรรปู
รัฐวิสาหกิจ เนื่องจากการกูเงินจากกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศหรอืไอเอม็เอฟ (International Monetary Fund : IMF) 
เพ่ือแกไขวิกฤตเศรษฐกิจ การรัดเข็มขดัของรัฐบาล โดยรัฐบาล
มองวาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ รวมถึง กฟผ. จะลดภาระ
การค้ําประกันของรัฐบาล เพราะการลงทุนโครงการพัฒนา
ระบบไฟฟาท้ังประเทศของ กฟผ. ตองใชเงินลงทุนมหาศาล 
สรางความขุนเคืองตอผูไมเห็นดวยในวงกวาง สถานการณ
ตึงเครียดคอย ๆ  พอกพูนขึ้นเปนลําดับ การคัดคานการแปรรูป 
กฟผ. เริ่มกอตัวขึ้นโดยมีการผนึกกําลังของสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (สร.กฟผ.) 
เครือขายภาคประชาชนอกีหลายแหง และนักวิชาการ รวมตัว
กันเคล่ือนไหวคัดคานการแปรรูป กฟผ. อยางเต็มกําลัง 
จวบจนทายท่ีสดุเปาหมายการแปรรูปของรัฐบาลเปนอันจบลง

คุณวีระวัฒน ชลายน อดีตผูวาการ กฟผ. ในชวงเวลานั้น 
ไดเคยกลาวไวกับพนักงาน กฟผ. วา “อะไรที่ไมเปนประโยชน
ตอสวนรวม แตเปนประโยชนตอเฉพาะบุคคล กฟผ. ไมเอา 
เพราะ กฟผ. มีนโยบายวาจะทําไฟฟาราคาถูกที่สุดเพื่อใหคน
ไทยไปทาํธุรกจิ หารายได เราจึงไมเห็นดวยทีจ่ะมองการไฟฟา
เปนการทําธุรกิจ หรือคากําไร” 

TTTOOOOMMMMM YYYUUUUUMMMM KKKKUUUNNNGGGGG CCCRRRIISSSIIIS::: EGAG T UUUPPHOOOOLLDDDDSS 
NNNAAAAATTTIIIOOONNNNAAAALL IINNNTTEEEERRREEEESSSTTT FFFIRSSSST

The aftermath of the Thai economic crisis led to the genesis 
of privatization - a requisite imposed by the International 
Monetary Fund (IMF) for nancial bailout.

The government then planned to do privatization of state 
enterprises, including EGAT, reducing the state’s burdens on 
loan guarantee because of the sizable investment required 
for developing a national electrical system.

That sparked wide-spread resentment among opponents 
with a tense situation gradually building up.

Opposition to the privatization of EGAT began to emerge, 
with the EGAT Labor Union, public networks, and academics 
joining forces to oppose the privatization, which was nally 
brought to an end.

Weerawat Chalayon, who served as EGAT Governor at that 
time, had told EGAT employees that, “We don’t want anything 
that does not benet the public but is benecial to an individual.

“EGAT’s policy is to keep electricity charge as low (as 
possible) to allow Thai people to do business, to make money.

“So we don’t agree with the view of turning the power utility 
into a business oriented towards making prot.”
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มหาอุทกภัย 
กฟผ. สงตอธารนํ้าใจการชวยเหลือ

ในปลายป พ.ศ. 2554 ประเทศไทยตองเผชิญวิกฤต
ภยัธรรมชาติคร้ังใหญทีส่ดุในประวัตศิาสตร สรางความสูญเสีย
อยางมหาศาลท้ังในแงวิถีชีวิตและเศรษฐกิจไทย โรงไฟฟา
บางแหงถูกนํ้าทวมกวาสองเมตร แตกระนั้น กฟผ. ยังสามารถ
ดูแลระบบไฟฟาไมใหขาด นอกจากการทําหนาที่ผลิตไฟฟา 
การชวยเหลือคนไทยที่ประสบความทุกขจากเหตุภัยพิบัติ
เปนอีกเรื่องสําคัญที่ กฟผ. ไดคํานึงถึงเชนกัน โดย กฟผ. ไดมี
สวนรวมสนบัสนนุงบประมาณมลูคากวา 80 ลานบาท เพ่ือรวม
กบัรฐับาลและทกุภาคสวนในการใหความชวยเหลอืประชาชน
ในพ้ืนท่ีประสบภัยท้ังชวงการเตรียมการปองกัน บรรเทาทุกข 
และชวยเหลือฟนฟูหลังวิกฤตมหาอุทกภัย กฟผ. ยังมีบทบาท
สําคัญในการฟนฟูและเรงสูบนํ้าออกจากนิคมอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ เพื่อรักษาฐานการผลิตและความนาเชื่อถือของ
ประเทศ ไมเพียงเทาน้ี ยงัไดเตรยีมทัง้รถบรรทกุและเรอื สาํหรบั
ขนยายประชาชนท่ีเดินทางเขาออกพ้ืนที่นํ้าทวม การเตรียม
ขาวกลองและถุงยังชีพแจกจายพี่นองประชาชนในพื้นท่ี
โดยรอบสํานักงานและโรงไฟฟาท่ีไดรบัความเดือดรอนอีกดวย 
เรียกไดวาอะไรท่ีสามารถชวยบรรเทาความเดือดรอนของ
พีน่องประชาชนไดนัน้ กฟผ. ยนิดีชวยเหลอืและเคยีงขางคนไทย 
ไมเคยทอดทิ้งกันในยามทุกขยากเสมอมา

เหตุการณเหลานี้เปนแคเพียงบางสวนเทานั้น ยังมีเหตุ
วกิฤตการณอกีหลายคราที ่กฟผ. เคียงขางคนไทยไมหาง อาทิ 
เหตกุารณแผนดินไหวท่ีจงัหวัดเชยีงราย ในป 2557 เหตกุารณ
นํ้าทวมภาคอีสาน ในป 2560 เหตุการณสถานการณไฟฟาดับ
ภาคใตจากเหตุวางระเบิด ในป 2560 เหตุการณถํ้าหลวง ในป 
2561 เหตุการณอุทกภัยคร้ังใหญจากพายุปาบึก ในป 2562 
และลาสุดกับวิกฤตการณการแพรระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 
(COVID-19)

GGGGRREEAAAATTT FFFLLLOOOOOOOODDD:D: EEEGGGGGAATTTT LLENDDDDS A A HAAANND
At the end of 2011, Thailand faced the largest natural disaster 

in history. The deluge caused enormous losses in the way of life 
and economy.

Some of EGAT’s power plants came under more than two 
meters of water.

However, EGAT managed to keep its power system intact 
with no shortage of power supply.

Apart from the duty of generating electricity, assisting Thai 
people suffering from disasters is another important mission that 
EGAT has always pursued.

EGAT contributed more than 80 million baht to cooperating 
with the government and all sectors to help people in disaster-hit 
areas.

The assistance covered preparation, prevention, relief, and 
rehabilitation after the Great Flood.

EGAT also helped to pump out ood water from large industrial 
estates in a bid to maintain Thailand’s production base and 
reliability.

Meanwhile, EGAT arranged trucks and boats to transport 
people traveling in and out of ooded areas and handed out meal 
boxes and survival bags to affected members of communities 
around its ofces and power plants.

Simply put, anything that EGAT can do to help in alleviating 
the suffering of people in times of trouble, EGAT is happy to do 
so, without leaving them behind.

These are only some situations that demonstrated EGAT’s 
ties with the Thai people.

There are other good examples which further underline this 
fact such as the earthquake in Chiang Rai province in 2014, the 
Isan ood in 2017, the power outage in the southern region caused 
by bombings in 2017, the Tham Luang incident in 2018, the major 
ooding from Plabuk storm in 2019, and lately the new Corona 
Virus (COVID-19) pandemic.
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โดยรอบสํานักงานและโรงไฟฟาท่ีไดรบัความเดือดรอนอกีดวย 
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GGGGRREEAAAATTT FFFLLLOOOOOOOODDD:D: EEEGGGGGAATTTT LLENDDDDS A A HAAANND
At the end of 2011, Thailand faced the largest natural disaster 

in history. The deluge caused enormous losses in the way of life 
and economy.

Some of EGAT’s power plants came under more than two 
meters of water.

However, EGAT managed to keep its power system intact 
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estates in a bid to maintain Thailand’s production base and 
reliability.

Meanwhile, EGAT arranged trucks and boats to transport 
people traveling in and out of ooded areas and handed out meal 
boxes and survival bags to affected members of communities 
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Simply put, anything that EGAT can do to help in alleviating 
the suffering of people in times of trouble, EGAT is happy to do 
so, without leaving them behind.

These are only some situations that demonstrated EGAT’s 
ties with the Thai people.

There are other good examples which further underline this 
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Isan ood in 2017, the power outage in the southern region caused 
by bombings in 2017, the Tham Luang incident in 2018, the major 
ooding from Plabuk storm in 2019, and lately the new Corona 
Virus (COVID-19) pandemic.
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 To drive the organization into the era of technological change, 
EGAT has continued to innovate in order to boost its operation efciency 
and, in particular, support the expansion of renewable energy to be 
in-line with the global energy direction.

 Past research and development has centered on power generation, 
grid modernization, creating exibility of main power plants, developing 
energy storage systems, turning high voltage substations into digital 
systems, setting up an online electricity trading platform, developing a 
forecasting system for electricity generation from renewable energy, 
and establishing the control center for renewable energy power output 
by supervising and managing the power distribution capability in 
accordance with the needs of the public.

 EGAT has also strived to develop a sustainable living for Thai 
society and communities through corporate social responsibility programs 
based on the King’s Philosophy for sustainable development.

EGAT does not exist in isolation but is surrounded by society, 
communities, and environment that must all grow together.

 As a result, there are many projects that have arisen from the 
feelings of concern and social responsibility by EGAT.
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กาวตอไปของ กฟผ. ยืนหยัดพัฒนา
สรรสรางความสุขใหกับคนไทย

การขับเคล่ือนการดําเนินงานใหกาวไปขางหนาในยุคของการ
เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีนัน้ กฟผ. ไดตดิตามและสนบัสนนุใหเกดิการ
พัฒนานวัตกรรม เพื่อนํามาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ขององคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งการรองรับการขยายตัวของพลังงาน
หมุนเวียนเพื่อใหสอดรับกับทิศทางพลังงานโลก โดยที่ผานมาไดพัฒนา
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมการผลิตไฟฟา มาใชพัฒนาระบบไฟฟาใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น หรือที่เรียกวา Grid Modernization ทั้งการปรับปรุง
โรงไฟฟาหลักใหมีความยืดหยุน การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน
การปรับปรุงสถานีไฟฟาแรงสูงเปนระบบดิจิทัล การสรางแพลตฟอรม
การซ้ือขายไฟฟาแบบออนไลน รวมถึงการพัฒนาระบบพยากรณการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน และศูนยควบคุมการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเวียน โดยมีการดูแลบริหารจัดการความสามารถในการจาย
ไฟฟาใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน

อีกหน่ึงภารกิจหนาที่ของ กฟผ. ที่ทํามาอยางตอเน่ืองและมีความ
สําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการทําหนาที่ผลิตไฟฟา คือการสรางความสุข
และรอยย้ิมใหกับคนไทยดวยการพัฒนาชีวิตความเปนอยูที่ยั่งยนืใหแก
สังคมและชุมชน ผานการนอมนําศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน มาเปนหลักในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 
กฟผ. ไมไดยืนอยูเพียงลําพัง โดยรอบขางนั้นมีสังคม ชุมชนและสิ่ง
แวดลอม ท่ีตองเติบโตไปดวยกัน จึงทําใหมีโครงการที่เกิดขึ้นจากความ
หวงใยและความรับผิดชอบตอสังคมหลากหลายโครงการ ไมวาจะเปน

โครงการชวีวถิเีพือ่การพัฒนาอยางย่ังยนื ทีมุ่งหวงัใหชมุชนพึง่พาตนเองได 
โครงการปลูกปา กฟผ. ที่ชวยสรางออกซิเจนคืนสูธรรมชาติ โครงการ
แวนแกว ที่มอบความสดใสใหกับดวงตาแกผูยากไร โครงการ Move 
World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดลอม ที่สนับสนุนใหเยาวชน
คดิอยางสรางสรรคเพ่ือแกไขปญหาดานพลังงานและสิง่แวดลอมรวมถงึ
การสนับสนนุทางดานกีฬาประเภทตาง ๆ  เพ่ือยกระดับขดีความสามารถ
ของนักกีฬาไทยใหเปนที่ยอมรับในเวทีโลก 

นอกจากนี้ กฟผ. ยังรวมสรางสังคมแหงภูมิปญญา ดวยการสงเสริม
และสงตอความรูผานศูนยการเรียนรู กฟผ. และโครงการหองเรียน
สเีขยีว  โดยศนูยการเรยีนรูนัน้ ปจจบุนัไดเปดทาํการและกระจายตัวอยู
ทั่วประเทศแลว 6 แหง คือ ศูนยการเรียนรู กฟผ. สํานักงานกลาง จังหวัด
นนทบรุ ีศนูยการเรยีนรู กฟผ. ลาํตะคอง จังหวดันครราชสมีา พพิธิภณัฑ
ศูนยถานหินลิกไนตศึกษา (เหมืองแมเมาะ) เฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหวั จังหวัดลาํปาง ศนูยการเรยีนรู กฟผ. ทบัสะแก 
(พลงัคดิ ด)ี จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ศนูยการเรียนรูราชานุรกัษ กฟผ. เขือ่น
ศรนีครินทร จงัหวัดกาญจนบุร ีและศูนยการเรียนรู กฟผ. จะนะ (พลงัคิด) 
จังหวัดสงขลา ซึ่งทุกแหงพรอมตอนรับเยาวชนและประชาชนใหไดรับ
ความรูเรื่องพลังงานไฟฟากันอยางทั่วถึงควบคูไปกับความสนุกสนาน
ผานการนาํเสนอดวยสือ่สมยัใหมแบบผสมผสาน นอกจากน้ียงัมอีกี 2 แหง
ที่กําลังอยูในระหวางดําเนินการอยางศูนยการเรียนรู กฟผ. แมออน 
จังหวัดเชียงใหม และศูนยการเรียนรูโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ กฟผ. 
แมฮองสอน ที่มุงหวังใหความรูดานการใชพลังงานอยางคุมคา และการ
จัดการดานสิ่งแวดลอมและสังคมอยางยั่งยืน

S P E C I A L  S T O R Y
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Among them are the Biological 
Way of L i fe for Susta inable 
Development Project which aims to 
enable the community to be self-
reliant; the EGAT Reforestation 
Project that helps putting oxygen 
back into nature; the Waen Kaew 
Project that offers a better vision to 
the underprivileged; Move World 
Together Project which encourages 
young people to think creatively in 
solving energy and environmental 
problems; and its support of various 
sports to upgrade the capabilities of 
Thai athletes to be recognized on 
the world stage.

In addition, EGAT has also 
contributed to the creation of a 
knowledgeable society by promoting 
and passing on knowledge through 
the EGAT Learning Centers and the 
Green Classroom Project.

There are six EGAT Learning 
Centers in service in the country ; 
EGAT Learning Center - EGAT 
Headquar te rs  in  Nonthabur i 
Province; EGAT Learning Center - 
Lam Takong in Nakhon Ratchasima 
Province; Mae Moh Mine Museum 
in Honor of King Prajadhipok in 
Lumpang Province; EGAT Learning 
Center - Thap Sakae in Prachuap 
Khiri Khan Province; EGAT Learning 
Center - Rachanurak Srinagarind 
Dam in Kanchanaburi Province; 
EGAT Learning Center - Chana in 
Songkhla Province.

These centers welcome young 
people and the public to learn about 
electrical energy in a fun way through 
modern interactive multimedia.

Two additional learning centers 
are under construction namely EGAT 
Learning Center - Mae On in Chiang 
Mai Province and EGAT Learning 
Center - Smart Grid in Mae Hong 
Son Province.

These establishments share a 
common objective of providing 
knowledge about optimum energy 

usage, as well as sustainable 
e n v i r o n m e n t a l  a n d  s o c i a l 
management.

The agship Learning Center at 
EGAT’s headquarters has made 
preparations to elevate the EGAT 
Energy Excellence Center and 
emphasize on learning about clean 
and sustainable energy, by showing  
that it is capable of managing its own 
electrical energy in its own area.

The upgraded center intends to 
become a ‘ZERO’ building to connote 
its ability to reduce its dependency 
on power from the grid and instead 
rely on renewable energy from 
various sources installed within its 
site.

The EGAT Energy Excellence 
Center is destined to be the rst 
establishment of its kind in Southeast 
Asia to put in place the most variety 
of renewable energy technology 
available in the electricity market in 
one place that works integrally.

This is a work of collaboration 
among leading organizations in the 
eld of electrical energy to get a 
prototype of the renewable energy 
integration that allows stable and 
reliable power supply for public 
consumption.

The Thai proverb of “As distance 
tests a horse’s strength, so does time 
reveal a person’s real character” ts 
into the context of EGAT for being 
beside the Thai people from one 
crisis to another over the past 51 
years.

Each and every person at EGAT 
is proud of the role they have played 
in putting a bright smile on the faces 
of Thai people.

Every crisis provides experiences 
for EGAT to stride condently 
towards the future, creating new 
things to lift the quality of life in 
Thailand and make Thai people 
happy. 
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ยิ่งไปกวานั้น ในสวนของศูนยการเรียนรู กฟผ. 
สํานักงานกลาง ยังไดมีการเตรียมความพรอมยก
ระดบัสูการเปน EGAT Energy Excellence Center 
แหลงเรียนรูพลังงานสะอาดและยั่งยืนที่สามารถ
บริหารจัดการพลังงานไฟฟาไดในพื้นที่ของตัวเอง 
โดยต้ังเปาหมายใหเปน ZERO Building ลดการ
ใชพลังงานจากระบบไฟฟา ดวยการพึ่งพาพลังงาน
หมุนเวียนจากแหลงตาง ๆ ที่จะติดตั้งภายใน
ศูนยการเรียนรูฯ โดย EGAT Energy Excellence 
Center จะเปนแหงแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตที่มีการนําเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน
จาํนวนมากท่ีสดุทีม่อียูในตลาดพลังงานไฟฟามาใช
ดวยกัน ประสานพลังความรวมมือกับหนวยงาน
ชัน้นําทางดานพลงังานไฟฟา เพือ่ใหไดตนแบบของ
การบูรณาการพลังงานหมุนเวียนใหระบบไฟฟามี
ความม่ันคงและมีเสถียรภาพและจะเปนประโยชน
ตอการใชงานในภาคประชาชนตอไป

หนทางพิสจูนมา กาลเวลาพสิจูนคน ตลอด 
51 ป ที่ กฟผ. ไดทําหนาที่เคียงขางคนไทยใน
ทุกวิกฤต คือความภาคภูมิใจของคน กฟผ. 
ทุกคน พวกเราเต็มใจและพรอมเปนสวนหน่ึง
ที่จะชวยดูแลคนไทยทุกคนใหมีรอยยิ้มที่สดใส 
และทุกวิกฤตการณที่เกิดขึ้นจะเปนแรงเสริม
ประสบการณ ใหกาวตอไปของ กฟผ. แขง็แกรง
ยิ่งขึ้น และจุดประกายให กฟผ. สรรสราง
สิง่ใหม ๆ ที่จะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของไทย
ใหมีความเปนอยูที่ดีและมีความสุข  



ปจจุบันพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดกําลังเปนที่จับตาอยางยิ่งจากทุกประเทศ โดยลาสุด โครงการโซลารฟารมลอยนํ้า
ที่ชื่อ Sekdoorn ในประเทศเนเธอรแลนดไดสรางสถิติใหมในการกอสรางเพราะใชเวลาเพียงหกสัปดาหเทานั้นก็เสร็จสมบูรณ 
ถือเปนการกอสรางเร็วที่สุดท่ีเคยมีมาของบริษัท BayWa r.e. บริษัทสัญชาติเยอรมันที่เช่ียวชาญดานพลังงานหมุนเวียน 
ซึ่งครั้งนี้จับมือกับบริษัท GroenLeven สัญชาติเนเธอรแลนดในการสรางโรงไฟฟาแหงนี้ขึ้นมา

â«ÅÒÃ �¿ÒÃ �ÁÅÍÂ¹íéÒáººãËÁ‹
¾ÔÊÙ¨¹ �ãËŒàËç¹Ç‹Ò¾ÅÑ§§Ò¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹à»š¹àÃ×èÍ§§‹ÒÂ¹Ô´à´ÕÂÇ

·ÕèÁÒ / source : forbes.com/sites/emanuelabarbiroglio/2019/11/07/a-new-oating-solar-farm-shows-that-renewables-can-be-easy/#399a01ca7930
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The Sekdoorn floating solar farm in the 
Netherlands is completed after a record six weeks 
of work. This is the fastest construction speed 
ever for the German company specialized in the 
renewables sector BayWa r.e., who worked 
together with its Dutch partner GroenLeven to 
build the power plant.

A NEW 
FLOATING 
SOLAR FARM 
SHOWS THAT 
RENEWABLES 
CAN BE EASY
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โซลาฟารมแหงนี้จะสามารถผลิตพลังงานได 13.330 เมกะวัตต

ชั่วโมงตอป โดยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลงไปไดถึง 

6,500 ตันตอปและผลิตพลังงานไดมากพอสําหรับ  4,000 

ครัวเรือน

ชื่อเรียกของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบลอยน้ํานั้น

สะทอนการทํางานของมันไดอยางชัดเจน นั่นคือมีการติดตั้งแผง

พลังงานแสงอาทิตยบนโครงสรางท่ีลอยอยูเหนือนํ้า ขอไดเปรียบ

ของวิธีนี้คือไมจําเปนตองมีที่ดินผืนใหญ เพราะสามารถติดตั้งแผง

พลังงานแสงอาทิตยในสระนํ้าแบบอุตสาหกรรม อางเก็บนํ้าสําหรับ

ผลิตนํ้าดื่ม และทะเลสาบขนาดเล็กได

ตามรายงานของธนาคารโลก 10 เปอรเซ็นตของอางเก็บนํ้าจืด

ทีเ่กิดจากการขุดในยุโรปมคีาศักยภาพในการทําใหเกิดภาวะโลกรอน 

(Global Warming Potential หรือ GWP) มากกวา 200 หนวย 

หากมีการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตยแบบลอยนํ้า

โครงการ Sekdoorn นั้นเปนโครงการติดตั้งแผงพลังงาน

แสงอาทิตยแบบลอยนํ้าที่ใหญที่สุดของประเทศเนเธอรแลนดและ

ใหญเปนอนัดบัสองของทวีปยโุรปจนถึงปจจบุนั เปนรองแคโครงการ 

O’MEGA1 ในประเทศฝรั่งเศส และถือเปนโครงการลอยนํ้า

แหงทีส่ามทีบ่รษิทั BayWa r.e. เคยสรางหลงัจากท่ีไดสรางโรงไฟฟา

ในเมือง Weperpolder และ Tynaarlo มากอนหนานี้

“เราภูมิใจที่ไดนําโครงการใหญ 3 โครงการเขาสูระบบไฟฟา

ไดในเวลาท่ีสั้นมาก” เบเนดิกท ออรทแมนน ผูอํานวยการระหวาง

ประเทศแหงโครงการพลังงานแสงอาทิตยของบริษัท BayWa r.e. 

กลาว “เราพัฒนาและออกแบบระบบใหมขึ้นเองทั้งหมด เพราะ

ในตลาดไมมีระบบที่มีคุณภาพและนาเช่ือถือมากพอที่ตรงตาม

มาตรฐานท่ีเรามองหา ซึง่ระบบท่ีไดมาตรฐานน้ีเองทําใหเราสามารถ

สรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบลอยนํ้าข้ึนไดเร็วกวาการ

ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตยบนพื้นดินเสียอีก”

ปญหาทัว่ไปของโซลารฟารมแบบลอยนํา้คอืการเดนิสายเคเบลิ

อยางไมมีแบบแผน  ระบบสมอที่ไมเหมาะสม ภาวะนํ้านิ่ง และการ

ไมมีทางเดินหรือมีแตเปนทางเดินที่ไมมีคุณภาพดีพอ ดังนั้นบริษัท 

BayWa r.e. จึงนําการออกแบบระบบการติดตั้งบนพื้นดินไปปรับใช

กับการติดตั้งระบบในนํ้าและพัฒนาวิธีการติดตั้งแผงพลังงาน

แสงอาทิตยบนผิวนํ้า

rechargenews.com
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The solar farm will have a yearly energy yield of 

13.330 MWh, saving around 6,500 tons of CO
2 

emissions a year and powering the equivalent of 

4,000 households.

Floating solar power plants are what the name 

suggests, solar panels mounted on a structure that 

oats on a body of water. The advantage is that they 

reduce land requirements because they can be 

installed in industrial pools, drinking water reservoirs 

and small lakes.

According to the World Bank, 10% of man-made 

freshwater reservoirs in Europe have the potential 

to produce over 200 GWP if oating panels were 

installed.

The Sekdoorn project is the largest oating solar 

installation in the Netherlands and the second 

largest in Europe to date, following O’MEGA1 project 

in France. It is the third of its kind for BayWa r.e, 

after the completion of the plants in Weperpolder 

and Tynaarlo.

“We are proud of having brought online three 

major projects in a very short period of time,” said 

Benedikt Ortmann, global director of Solar Projects 

at BayWa r.e. “As there hasn’t been any reliable 

system in the market to meet our quality standards, 

we have developed a completely new design. With 

this standardized system we are able to build oating 

photovoltaic plants way faster than ground-mounted 

solar installations.”

The typical problems with oating solar farms 

are improvised cabling, improper anchoring, no 

water movement under the system and non-existing 

or insufcient quality of walkways. So BayWa r.e.

transferred their system design for ground-mounted 

installations onto the water and developed its own 

scheme for the installation of photovoltaics on water 

surfaces.

ออรทแมนนกลาววา พวกเขามุงความสนใจในการพัฒนาการติดต้ัง

ที่มีความทนทานสูงและมีอายุใชงานที่ยาวนาน “กุญแจสําคัญคือ

ยิง่ระบบสามารถผลิตพลงังานไดนานเทาไร ราคาตนทนุในการผลติ

พลังงานก็จะยิ่งลดลงมากเทานั้น” เขาเสริม “นอกจากน้ันแลว ยัง

รับประกันไดวา ระบบนี้มีคาใชจายในการปฏิบัติการและการดูแล

รักษาที่ตํ่า ตลอดจนสงผลกระทบเพียงเล็กนอยตอสัตวนํ้า”

คาดการณกนัวา พลงังานแสงอาทติยแบบลอยนํา้จะไดรบัความ

นิยมอยางรวดเร็วราวติดจรวดเชนเดียวกับพลังงานแสงอาทิตย

ดั้งเดิม “รัฐบาลเฟลมิชในประเทศเบลเยี่ยมออกประกาศในเดือน

มกราคม  2562  วาไดดําเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตยลอยนํ้า

จํานวน 6 โครงการท่ีผลิตพลังงานไดรวมท้ังหมด 11.1 เมกะวัตต 

สวนในโปรตุเกสนั้นมีแผนการเกี่ยวกับโครงการพลังงานไฮบริดจาก

นํ้าและพลังงานแสงอาทติย  โดยจะตดิต้ังแผงพลงังานแสงอาทติย

แบบลอยไดในอางเก็บนํ้าเพื่อเสริมการผลิตใหกับโรงไฟฟาพลังนํ้า

ที่มีอยูนั่นเอง” วัลเบอรกา เฮเม็ทสเบอรเกอร ประธานเจาหนาที่

บริหารแหง SolarPower Europe อันเปนสมาคมเกี่ยวกับสายงาน

การผลิตพลังงานแสงอาทิตยครบวงจรซ่ึงดําเนินการโดยสมาชิก

กลาววา “โครงการพลังงานแสงอาทิตยลอยนํ้ามีโอกาสที่จะ

ผลิตพลังงานไดในระดับเทระวัตตและเราเชื่อม่ันวาจะมีอีกหลาย

โครงการเกิดขึ้นในอีกไมกี่ปขางหนานี้”

โรงไฟฟา Sekdoorn มีแผนที่จะเชื่อมตอเขากับโครงขายไฟฟา

อยางสมบูรณและพรอมจายไฟฟาไดในชวงครึ่งแรกของป 2563

บริษัท BayWa r.e. กําลังวางแผนการกอสรางโซลารฟารม

ลอยน้ําอีกแหงหนึ่งในประเทศเนเธอรแลนดในปหนารวมถึงการ

ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตยขนาดสูงสุด 27.3 เมกะวัตต ซึ่งถือวา

ใหญที่สุดในยุโรปอีกดวย

rechargenews.com

rechargenew
s.compveurope.eu
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“We are proud of having brought online three 

major projects in a very short period of time,” said 

Benedikt Ortmann, global director of Solar Projects 

at BayWa r.e. “As there hasn’t been any reliable 

system in the market to meet our quality standards, 

we have developed a completely new design. With 

this standardized system we are able to build oating 

photovoltaic plants way faster than ground-mounted 

solar installations.”

The typical problems with oating solar farms 

are improvised cabling, improper anchoring, no 

water movement under the system and non-existing 

or insufcient quality of walkways. So BayWa r.e.

transferred their system design for ground-mounted 

installations onto the water and developed its own 

scheme for the installation of photovoltaics on water 

surfaces.

ออรทแมนนกลาววา พวกเขามุงความสนใจในการพัฒนาการติดตัง้

ที่มีความทนทานสูงและมีอายุใชงานที่ยาวนาน “กุญแจสําคัญคือ
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นิยมอยางรวดเร็วราวติดจรวดเชนเดียวกับพลังงานแสงอาทิตย
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สวนในโปรตุเกสนั้นมีแผนการเกี่ยวกับโครงการพลังงานไฮบริดจาก

นํ้าและพลังงานแสงอาทติย  โดยจะตดิต้ังแผงพลงังานแสงอาทติย

แบบลอยไดในอางเก็บนํ้าเพื่อเสริมการผลิตใหกับโรงไฟฟาพลังนํ้า

ที่มีอยูนั่นเอง” วัลเบอรกา เฮเม็ทสเบอรเกอร ประธานเจาหนาที่
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โรงไฟฟา Sekdoorn มีแผนที่จะเชื่อมตอเขากับโครงขายไฟฟา

อยางสมบูรณและพรอมจายไฟฟาไดในชวงครึ่งแรกของป 2563

บริษัท BayWa r.e. กําลังวางแผนการกอสรางโซลารฟารม

ลอยนํ้าอีกแหงหนึ่งในประเทศเนเธอรแลนดในปหนารวมถึงการ

ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตยขนาดสูงสุด 27.3 เมกะวัตต ซึ่งถือวา

ใหญที่สุดในยุโรปอีกดวย
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The solar farm will have a yearly energy yield of 
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emissions a year and powering the equivalent of 
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Ortmann said that their focus is making sure the 

installation has a high durability and long lifetime. “Key 

is, the longer the system produces energy, the lower 

the costs of energy production,” he added. “Apart from 

that, the system guarantees low operations and 

maintenance costs as well as a minimal impact on the 

maritime life.”

Floating solar is expected to follow a similarly fast 

and upward trajectory as solar power. “In Belgium, the 

Flemish government in January 2019 announced six 

oating photovoltaic projects totaling 11.1 MW. In 

Portugal, there are plans for a hybrid hydro-solar project 

which involves installing oating solar panels on a 

reservoir to supplement an existing hydro plant,” said 

Walburga Hemetsberger, the chief executive ofcer of 

a member-led association for the whole production 

chain, SolarPower Europe. “There is a terawatt-scale 

opportunity for oating solar projects and we are 

condent that in the coming years many projects will 

arrive.”

The Sekdoorn plant is planned to be fully connected 

to the grid and operative in the rst six months of 2020.

BayWa r.e. is planning the construction of another 

oating solar farm in the Netherlands next year, 

including a 27.3 MWp installation that will be the largest 

in Europe.

กุญแจสํ าคัญคือยิ่งระบบ
สามารถผลิตพลังงานไดนาน
เทาไร ราคาตนทุนในการผลิต
พลังงานก็จะย่ิงลดลงมาก
เทานั้น”

“KEY IS, THE LONGER THE 
SYSTEM PRODUCES ENERGY, 
THE LOWER THE COSTS OF 
ENERGY PRODUCTION”

2 0 | E N E R G Y  U P D A T E
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โครงการพลังงานแสงอาทิตยทุนลอยนํ้าแบบ
ไฮบริดที่ใหญที่สุดในโลกอยูที่ประเทศไทย

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) นั้น มีหนาที่ในการผลิตพลังงานไฟฟา

มาใหเพียงพอตอการบริโภคในประเทศ โดยนอกจากจะคํานึงถึงปริมาณที่ผลิตไดแลว 

การใชพลังงานสะอาดเปนอีกหนึ่งเปาหมายสําคัญของ กฟผ. โดยลาสุด กฟผ. เปดตัว 

โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยทุนลอยน้ํารวมกับโรงไฟฟาพลังนํ้าเข่ือนสิรินธร 

มีกําลังการผลิตสุทธิ 45 เมกะวัตต นับเปนโครงการพลังงานแสงอาทิตยทุนลอยนํ้าแบบ

ไฮบริดที่ใหญที่สุดในโลก ผลิตไฟฟาดวยระบบผสมผสานระหวางพลังงานแสงอาทิตย

รวมกับพลังนํ้าจากเขื่อนสิรินธรของ กฟผ. โดยนําระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy 

Management System หรือ EMS) มาควบคุมและจัดการพลังงานทั้งสองประเภท 

ใหสามารถเดนิเครือ่งผลติไฟฟาไดอยางตอเนือ่งเพือ่เสรมิความตองการของระบบไฟฟา 

สรางเสถียรภาพของพลังงานหมุนเวียน และความมั่นคงทางพลังงานของภูมิภาค 

โครงการฯ ใชแผงโซลารเซลลชนิดดับเบิลกลาส (Double Glass) ที่สามารถปองกัน

ความชืน้ซึมเขาสูแผงเซลล และใชทุนลอยน้ําชนดิ HDPE (High Density Polyethylene) 

ไมเปนอนัตรายตอสตัวนํา้และสิง่แวดลอม ทัง้นี ้โครงการดงักลาวมีกาํหนดการจายไฟฟา

เขาระบบเชิงพาณิชย (COD) ในเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งเปนไปตามแผนพัฒนากําลัง

ผลิตไฟฟาของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018)  

THE WORLD’S LARGEST 
HYDRO - FLOATING SOLAR HYBRID 

SCHEME IS IN THAILAND

The Electricity Generating Authority 

of Thailand (EGAT) has the duty to 

ensure sufcient power production for 

domestic consumption.

While being mindful with the 

production volumes, adopting clean 

energy is another important goal of 

EGAT.

EGAT recently launched a hybrid 

power plant that combines solar power 

f rom oat ing so lar  panels  and 

hydropower from Sirindhorn Dam.

The 45-MW system, billed as the 

largest Hydro - Floating Solar Hybrid 

project in the world, applies the Energy 

Management System (EMS) to control 

and manage the dual power sources to 

ensure the continuity of electrical output 

to create stability of renewable energy 

and to strengthen energy security of the 

region.

The solar cell panel used for this 

project is of the double glass type which 

can prevent moisture penetrating into 

the panel, while buoys are made from 

High Density Polyethylene (HDPE) 

which is not harmful to aquatic animals 

and the environment.

The project is scheduled to start 

commercial operation in December 

2020 in accordance with the country’s 

Power Development Plan 2018-2037 

(PDP2018).  
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ปฏิเสธไมไดวา “พลังงานหมุนเวียน” (Renewable Energy) เปนพลังงานแหงอนาคตที่ทั่วโลกลวนหันมาใหความสําคัญในการ
พัฒนาเทคโนโลยีใหสามารถพึ่งพาไดอยางมั่นคง แตดวยปจจุบัน ไฟฟาที่ไดจากการผลิตไฟฟาดวยพลังงานหมุนเวียน อยาง 
แสงอาทิตย ลม ยงัมคีวามผันผวน ขึน้อยูกบัสภาพอากาศในแตละชวงเวลาท่ีมนษุยไมสามารถควบคุมได “ระบบกักเก็บพลงังาน” 
(Energy Storage System) จึงถือเปนหัวใจสําคัญที่ชวยในการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนที่ไมสามารถผลิตไฟฟาได
ตลอดเวลา ใหสามารถสั่งจายไฟฟาไดตลอด 24 ชั่วโมง ชวยลดความผันผวนของกระแสไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานทดแทนใหมี
ความเสถียรมากขึ้น และยังเปรียบเสมือน Power Bank พลังงานสํารอง เขาเสริมระบบเมื่อมีความตองการใชไฟฟาเพิ่มขึ้น

“ÃÐºº¡Ñ¡à¡çº¾ÅÑ§§Ò¹” 
¡ØÞá¨»Å´ÅçÍ¤ÊÙ ‹¤ÇÒÁÁ Ñè¹¤§¢Í§¾Å Ñ§§Ò¹áË‹§Í¹Ò¤μ

àÃ×èÍ§ / STORY : แพรวพิสาข เถาลัดดา/ Praewpisa Thaoladda
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การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) ใหความสาํคญั

กบัการผลติไฟฟาจากพลงังานหมนุเวยีนและสงเสรมิการพัฒนา

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง ทั้งการผลิตไฟฟาแบบ

ผสมผสานระหวางพลังงานหมุนเวียนกับเชื้อเพลิงฟอสซิล 

การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน ตลอดจนการพัฒนาโครงขาย

ไฟฟาใหมคีวามทนัสมยั (Grid Modernization) เพ่ือใหสามารถ

นําพลังงานหมุนเวียนมาปรับใชไดอยางเหมาะสม โดยไมสง

ผลกระทบตอความมัน่คงของระบบผลิตไฟฟาในภาพรวม รวมถงึ

การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดานพลังงานมาบูรณาการ

ใหสอดรบักบัทศิทางการพฒันาดานพลังงานของโลกในอนาคต

Renewable energy is undeniably the future 
form of energy, which the whole world has turned 
to focus on and has developed technology to 
make it more reliable.

Electricity generated from renewable energy 
like solar photovoltaic and wind farms fluctuates, 
depending on the weather condition in each 
period which cannot be controlled.

The energy storage system (ESS) has become 
a crucial solution in managing renewable energy, 
which is incapable of generating electricity all the 
time, and allowing it to supply electricity 24 hours 
a day.

The energy storage system reduces the 
fluctuation of electricity produced from renewable 
energy and makes it more stable.

It also functions like a power bank to provide 

backup power supply to supplement the system when 

there is a surge in electricity demand.

The Electricity Generating Authority of Thailand 

(EGAT) places importance on electricity generation 

from renewable energy and is promoting the 

development of related technology in the form of 

renewable energy and fossil fuel hybrid, ESS, and 

grid modernization.

The technological development is aimed at 

allowing appropriate application of renewable energy 

without affecting the stability of the overall power 

generation system, as well as applying it in line with 

the global energy development direction in the future.

ENERGY 
STORAGE 
SYSTEM: 
THE KEY TO FUTURE 
ENERGY SECURITY



กฟผ. จึงมุงพัฒนา และสรรหานวัตกรรม

กักเก็บพลังงานท่ีเหมาะสม เพื่อสรางความ

มั่นคงของระบบไฟฟาไทย ดังนี้ 

1. ระบบกักเก็บพลังงานดวยแบตเตอรี่ 

(Battery Energy Storage System : BESS) 

เปนการปรับปรุงระบบสงไฟฟา โดยการติดตั้ง

ระบบกักเก็บพลังงานเพื่อลดปญหาการผลิต

ไฟฟาจากพลงังานหมนุเวยีนทีไ่มสามารถผลติ

กระแสไฟฟาไดอยางสมํ่าเสมอ ใหมีความ

ผันผวนของกระแสไฟฟานอยลงและสามารถ

จายกระแสไฟฟาไดมั่นคงย่ิงขึ้น อีกทั้งรองรับ

การเพ่ิมขึน้ของโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนใน

อนาคต โดยมีโครงการนํารอง 2 แหง และ

กาํหนดเร่ิมใชงานในเดอืนกรกฎาคม 2563 คอื

• สถานีไฟฟาแรงสูงบําเหน็จณรงค จังหวัด
ชัยภูมิ กําลังผลิตติดตั้ง 16 เมกะวัตตชั่วโมง

• สถานีไฟฟาแรงสูงชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี 
กําลังผลิตติดตั้ง 21 เมกะวัตตชั่วโมง

2 .  โ ร ง ไฟฟ  าพ ลั งนํ้ า แบบ สูบกลับ 

(Pumped-Storage) เปนระบบกกัเกบ็พลงังาน

ไฟฟารปูแบบหน่ึงทีม่ตีนทนุตอหนวยไฟฟาต่ํา

ทีส่ดุ และสามารถลดคารบอนไดออกไซดจาก

การผลิตไฟฟาได เน่ืองจากสงเสริมใหเกิด

การนําพลังงานหมุนเวียนที่มีความไมแนนอน

มาผลิตไฟฟาไดมากย่ิงขึ้น โดยจะนํากระแส

ไฟฟาจากระบบการผลิตของประเทศในชวงท่ี

มีการใชไฟฟานอย คือ ชวงหลังเที่ยงคืนจนถึง

เชามาใชสูบนํ้าจากอางเก็บนํ้าท่ีมีอยูเดิม ขึ้น

ไปเก็บพักไวในอางพักนํ้าตอนบนที่สรางขึ้น

ใหม แลวปลอยน้ําลงมาผานเคร่ืองกําเนิด

ไฟฟา เพ่ือผลิตกระแสไฟฟาในชวงท่ีมีความ

ตองการใชไฟฟาสูงในแตละวัน ปจจุบันมี

โรงไฟฟาพลงัน้ําแบบสบูกลบัท่ีดาํเนนิการจาย

ไฟฟาเชิงพาณิชยแลว จํานวนทั้งหมด 3 แหง 

กําลังผลิตรวม 1,031 เมกะวัตต ประกอบดวย

• โรงไฟฟาพลงันํา้เขือ่นศรีนครินทร เครือ่งที่ 
4 และ 5 จังหวัดกาญจนบุรี กําลังผลิตรวม 
360 เมกะวัตต

• โรงไฟฟาพลังนํ้าเขื่อนภูมิพล เครื่องที่ 8 
จังหวัดตาก กําลังผลิต 171 เมกะวัตต

• โรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา เคร่ืองที่ 
1 - 4 จังหวัดนครราชสีมา กําลังผลิตรวม 
1,000 เมกะวัตต

Therefore, EGAT focuses on 
developing and searching for suitable 
energy s torage innovat ions to 
strengthen the security of the Thai 
power supply system by:

First, install Battery Energy Storage 
System (BESS) to tackle the issue of 
unsteady electricity generation from 
renewable energy by keeping the 
uctuation to the minimum and 
supporting the increase of renewable 
energy power plants in the future.

There are two BESS pilot projects 
scheduled to start operation in July 
2020.

One of them is at Bamnet Narong 
High Voltage Substation in Chaiyaphum 
Province with an installed capacity of 
16 MWh.

The other is at Chai Badan High 
Voltage Substation in Lop Buri Province 
with 21 MWh in installed capacity.

Second, build the pumped-storage 
hydropower plant which represents a 
form of energy storage system offering 
the lowest production cost per unit 
while reducing carbon dioxide emission 
from electricity production.

T h i s  t y p e  o f  p o w e r  p l a n t 
encourages the use of uncertain 
renewable energy to generate 
electricity.

It works by using power supply in 
the low consumption period, from after 
midnight until the morning, to pump 
water up from the existing reservoir  and 
store it in the newly built upper basin. 

Then, release water through the 
generators to generate electricity 
during the high demand period each 
day.

Currently, there are three pumped-
storage projects with a total generating 
capacity of 1,031 MW in commercial 
operation comprising of;,

• The 4th & 5th units of Srinagarind 
Dam Hydropower Plant in Kanchanaburi 
Province with a total generating 
capacity of 360 MW

• The 8th unit of Bhumibol Dam 
Hydropower Plant in Tak Province (171 
MW)

• The 1st – 4th units of Lamtakong 
Jolabha Vadhana Power Plant in 
Nakhon Ratchasima Province (1,000 
MW)
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3. ระบบกักเกบ็พลงังานดวยเซลลเชือ้เพลงิ

รวมกบัพลงังานลม (Wind Hydrogen Hybrid 

System) นับเป นเทคโนโลยีการกักเก็บ

พลังงานไฟฟารูปแบบใหม ที่ กฟผ. นํา

นวัตกรรมช้ินน้ีมาใชเปนแหงแรกของภูมิภาค

เอเชยี เปนการกักเกบ็พลงังานไฟฟาในรูปแบบ

กาซไฮโดรเจน เมื่อกังหันลมผลิตไฟฟาไดมาก

เกนิความตองการของระบบ ไฟฟาจะถูกนําไป

จายใหกับเครื่อง Electrolyser หรือเครื่อง

แยกนํ้าดวยไฟฟา ซึ่งจะทําหนาท่ีแยกนํ้า 

(H
2
O) ทีอ่ยูทีเ่ครือ่ง Electrolyser ออกเปนกาซ

ออกซิเจน (O
2
) และกาซไฮโดรเจน (H

2
) โดยที่

กาซไฮโดรเจนจะถูกนําไปกักเก็บในถังบรรจุ

กาซไฮโดรเจน กอนนํากาซไฮโดรเจนมาผลิต

ไฟฟาโดยผานเซลลเชือ้เพลงิ (Hydrogen Fuel 

Cell) เพื่อจายไฟฟาในชวงที่มีความตองการ

ไฟฟาสูง โดยสวนมากแลว กังหันลมมักจะ

ผลิตไฟฟาไดมากในชวงเวลากลางคืน ซึ่งเปน

ชวงเวลาท่ีความตองการไฟฟาต่ํา จึงนํา

พลังงานท่ีผลิตไดนี้มาเก็บไว โดยมีโครงการ

นํารองท่ีศูนยการเรียนรู กฟผ. ลําตะคอง 

จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจายไฟใหกับศูนย

การเรียนรู กฟผ. ลําตะคอง

การพัฒนา “ระบบกักเก็บพลังงาน” ใหมี

ประสิทธิภาพ สรางเสถียรภาพดานพลังงาน 

นบัเปนกุญแจสาํคญัทีจ่ะสนับสนนุและลดขอ

จํากัดของการใชพลังงานหมุนเวียนที่มีอยาง

แพร หลาย  รวมถึงการพัฒนาพลังงาน

หมุนเวียนใหมีความมั่นคง สามารถจายไฟฟา

ไดอยางมีประสทิธภิาพไมเกดิปญหาไฟตก ดบั 

นับเปนอีกกาวสําคัญของ กฟผ. ที่มุงพัฒนา

ระบบการผลิตและระบบสงไฟฟา ใหกาว

ไปสู ระบบไฟฟาแหงอนาคตท่ีมั่นคงของ

ประเทศไทย  

Third, install is the energy storage system with 
fuel cells combined with wind energy, or also known 
as the wind hydrogen hybrid system.

This is a new energy storage technology rst 
introduced in Asia by EGAT.  Basically, the system 
stores electrical energy in the form of hydrogen gas.

When the wind turbine generates more electricity 
than the system needs, the electricity is then 
channeled to the electrolyser which extracts two 
gaseous components in water, namely oxygen (O

2
) 

and hydrogen gas (H
2
), by electricity.

Hydrogen that is segregated will then be stored 
in the tank before using the gas to generate electricity 
through the Hydrogen Fuel Cell to supply electricity 
during the time when power demand is high.

Generally, wind turbines tend to generate more 
electricity during the night time when electricity 
demand is low. Therefore, this allows the storage of 
the energy.

The electricity derived from this pilot project 
source has powered EGAT Learning Center - 
Lamtakong in Nakhon Ratchasima Province.

Developing efcient energy storage system is 
a key to overcome constraints hindering the 
application of renewable energy, which has become 
popular, and to ensure stable and reliable power 
supply.

This is another important step taken by EGAT to 
ensure stable generation and transmission systems 
for Thailand in the future.  
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Third, install is the energy storage system with 
fuel cells combined with wind energy, or also known 
as the wind hydrogen hybrid system.

This is a new energy storage technology rst 
introduced in Asia by EGAT.  Basically, the system 
stores electrical energy in the form of hydrogen gas.

When the wind turbine generates more electricity 
than the system needs, the electricity is then 
channeled to the electrolyser which extracts two 
gaseous components in water, namely oxygen (O

2
) 

and hydrogen gas (H
2
), by electricity.

Hydrogen that is segregated will then be stored 
in the tank before using the gas to generate electricity 
through the Hydrogen Fuel Cell to supply electricity 
during the time when power demand is high.

Generally, wind turbines tend to generate more 
electricity during the night time when electricity 
demand is low. Therefore, this allows the storage of 
the energy.

The electricity derived from this pilot project 
source has powered EGAT Learning Center - 
Lamtakong in Nakhon Ratchasima Province.

Developing efcient energy storage system is 
a key to overcome constraints hindering the 
application of renewable energy, which has become 
popular, and to ensure stable and reliable power 
supply.

This is another important step taken by EGAT to 
ensure stable generation and transmission systems 
for Thailand in the future.  



นบัยอนไปเมือ่สมยัทีป่ระเทศไทยยงัไมมเีทคโนโลยแีละระบบการสือ่สาร ผูคนนยิมแชรเรือ่งราวถงึกนัดวยคาํบอกเลา
จากปากสูปาก หรือเขียนจดหมายถึงกัน กวาจะสามารถสงขอมูลขาวสารถึงกันไดตองใชเวลานาน แตเมื่อโลกของ
เราพฒันาและเกดิเครอืขายระบบสือ่สารทีก่วางขวางข้ึน ทาํใหทกุคนสามารถสงขอมลูถงึกนัไดงายมากกวาเดมิ สามารถ
พูดคุยผานโทรศัพท หรือสังคมออนไลน เชน เฟซบุก ไลน อินสตาแกรม จนกลายเปนกิจกรรมสําคัญในชีวิต
ประจําวันของผูคนในยุคปจจุบัน ระบบสื่อสารที่ถูกพัฒนาขึ้น ไมใชเพียงแคแชรเรื่องราวถึงกันเทานั้น แตยังรวมไป
ถึงการสงผานขอมูล การรับ-สงสัญญาณในระบบตาง ๆ  เชน ระบบรถไฟฟา ระบบจราจร ระบบเครื่องกดเงิน หรือ
แมกระทั่งการควบคุมเครื่องใชไฟฟาภายในบานเพื่อสื่อสารใหเปนไปตามความตองการของผูใชงาน
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Looking back to the days when Thailand did 
not have technology and communication systems, 
people shared stories by word of mouth or through 
letters, which took a long time for the information 
to pass from one to another.

With the revolution of the telecommunication 
system, it is much easier for everyone to spread 
information, to talk on the phone, and to 
communicate through social media channels like 
Facebook, LINE, and Instagram, which have all 
become essential activities in the daily lives of 
people nowadays.

The telecommunication system is not meant 
for sharing stories only, but also for facilitating 
data transmission for various vital systems 
including electr ic t ra in operat ions, t raf f ic 
management, ATMs, and even the control of  home 
electrical appliances.

ADDING 
VALUE TO 
TELECOMMUNICATION ASSETS 
TO STRENGTHEN THE NATIONAL 
COMMUNICATION SYSTEM

สําหรับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มีหนาที่

หลักในการผลิตและสงพลังงานไฟฟาแกระบบจําหนายเพ่ือ

นําจายสูประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ตองอาศัยระบบสื่อสารเขา

มาชวยสนับสนุนเพื่อควบคุมสั่งการระบบผลิตและสั่งจาย

พลงังานไฟฟาใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน รวมถึง

เสริมสรางความม่ันคงในระบบไฟฟาของประเทศไทย ดังนั้น 

ระบบสื่อสารจึงเปนสวนสําคัญในการสนับสนุนดําเนินงานของ 

กฟผ. ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โครงขายโทรคมนาคม
ครอบคลุมทั่วประเทศ

ดวยศักยภาพดานพ้ืนที่ของเสาสงไฟฟาแรงสูงของ กฟผ. 

ที่กระจายอยูทั่วประเทศไทย ทําให กฟผ. สามารถเช่ือมตอ

โครงขายโทรคมนาคมบนเสาสงไฟฟาแรงสูงตนเดียวกับการสง

พลงังานไฟฟา เกดิเปนระบบสือ่สารทีค่อยสนบัสนนุการควบคมุ

สั่งการระบบผลิตและสงจายพลังงานไฟฟาครอบคลุมทั่วท้ัง

ประเทศไทย นอกจากน้ียังสามารถเช่ือมตอสายสงไฟฟาและ

โครงขายโทรคมนาคมสูประเทศเพื่อนบาน สรางความมั่นคงแก

ระบบไฟฟาในภูมิภาคอีกดวย

โครงขายโทรคมนาคมของ กฟผ. คือ โครงขาย Fiber Optic 

เปนเทคโนโลยีดานสื่อสัญญาณที่ดีที่สุดในยุคปจจุบัน สามารถ

รับ-สงขอมูลไดอยางมหาศาล ดวยความเร็วเทียบเทาแสง โดย

สาย Fiber Optic ไดถูกติดตั้งอยูในสายดินที่อยูสวนบนสุดของ

เสาสงไฟฟาแรงสูง ซึง่เปนเสาโครงเหล็กขนาดใหญ ตัง้อยูบรเิวณ

ที่ผูคนเขาถึงยาก ความพิเศษนี้ทําใหโครงขายโทรคมนาคมของ 

กฟผ. เปนหนึ่งในโครงขายที่มีความม่ันคงและมีเสถียรภาพสูง 

ไมเพียงเทานั้นยังสามารถเชื่อมตอสูประเทศเพื่อนบาน นําไปสู

การติดตอสื่อสารทั่วโลกไดอีกดวย

For the Electricity Generating 

Authority of Thailand (EGAT), its primary 

duty is to generate and transmit electrical 

energy to the distribution system and 

on to the public around the clock.

The tasks require telecommunication 

system to regulate the power generation 

and transmission to meet the public’s 

needs while ensuring the stability of 

Thailand’s power supply system. The 

telecommunication system is, therefore, 

an important part in supporting EGAT’s 

operations to be more efcient.
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TELECOMMUNICATIONS NETWORK 

WITH NATIONWIDE COVERAGE

With the potential of EGAT’s high-voltage transmission 

towers which spread across Thailand, EGAT is able to 

connect to the telecommunication lines on the same high-

voltage transmission towers to create an integrated 

telecommunication system to support power transmission 

throughout the country.

That also allows EGAT to connect the electricity 

transmission lines and telecommunications network with 

neighboring countries to create stability for the electricity 

system in the region.

EGAT’s telecommunications network takes advantage 

of ber optic technology, now considered the best signal 

innovation, with the capability of transmitting enormous data 

at light speed.

The ber optic cables are installed in the ground wire at 

the top of the high voltage transmission tower, which is a 

large steel frame structure located in an area difcult to 

reach by people.

Such a  spec ia l  fea tu re  has  made EGAT’s 

telecommunications network one of the most secure and 

stable networks. Not only that, it offers connectivity to 

neighboring countries and the world.

OPTIMIZING ASSET UTILIZATION

Having a telecommunication system with nationwide 

coverage contributes to EGAT’s ability to maintain energy 

security.

EGAT has a concept of managing its excess assets to 

strengthen stability of the national communication system 

by offering telecommunication network services with high 

stability and reducing redundant investments by the 

industry.

The telecommunication network services are provided 

to government agencies and many private sectors to apply 

into public services in the form of internet broadband 

services, mobile network services, or corporate internal 

communication.

EGAT’s system has enormous capability to provide 

telecommunication network services to make life more 

convenient.

EGAT is ready to support startups, smart farming systems, 

online nancial transactions (FinTech), online medical 

consultations, distance learning via satellite, and others.

All in all, this responds to the policy of Thailand 4.0 in 

developing a stable and advanced communication system 

to move Thailand into a full digital era.

It is not easy to maintain EGAT’s telecommunications 

network because the ber optic telecommunication network 

is installed up at the top of high voltage transmission towers 

with voltage of 115, 230, and 500 kilovolts.

There are times when maintenance works are carried 

out while the power is not shut down, that means experienced 

experts with modern tools and technology are required to 

nish the task on the skyscraping structure.

That makes EGAT an expert in the maintenance of ber 

optic network in Thailand.

Given EGAT’s potential and commitment, EGAT is able 

to maintain energy security and completely control the power 

generation and transmission systems with a major help of 

telecommunications network that connects the whole of 

Thailand.

EGAT is ready to provide highly stable telecommunication 

system services to raise the potential of the country’s 

telecommunication system to the leading position in 

Southeast Asia in the future.  
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มุงบริหารสินทรัพยที่มีอยู
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
(Asset Utilization)

การมีระบบส่ือสารท่ีครอบคลุมทุกพื้นที่นั้น เปน

สวนหน่ึงท่ีชวยให กฟผ. สามารถรักษาความม่ันคง

ดานพลังงานดวยระบบส่ือสารท่ีมีอยูไดเปนอยางดี 

กฟผ. จึงมีแนวคิดในการบริหารสินทรัพยสวนท่ีเหลือ

จากการใชงานในภารกิจ ไปชวยเพิ่มความมั่นคงของ

ระบบส่ือสารของประเทศ ดวยการเปดใหบริการ

โครงขายโทรคมนาคมท่ีมีความม่ันคงสูง เพ่ือชวย

เสริมสรางความแข็งแกรงใหกับระบบสื่อสารของ

ประเทศไทยและภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต รวม

ถึงลดการลงทุนที่ซํ้าซอน โดยใหบริการโครงขาย

โทรคมนาคมทั้งแกองคกรภาครัฐ และภาคเอกชน

จํานวนมาก เพื่อใหองคกรเหลานี้ นําระบบสื่อสารไป

ประยุกตใชในการใหบริการตาง ๆ แกประชาชน เชน 

บริการ Internet  Broadband บริการเครอืขายโทรศัพท

เคลื่อนท่ี หรือแมกระท่ังการใชงานติดตอส่ือสาร

ภายในบริษทัเอง อกีท้ังยังมีความพรอมสําหรับการให

บริการโครงขายโทรคมนาคมอีกจํานวนมหาศาลท่ี

สามารถนําพาใหชีวิตผูคนในยุคปจจุบัน สะดวกมาก

ยิ่งขึ้น ไมวาจะเปน ความพรอมในการสนับสนุนธุรกิจ 

Start Up ระบบ Smart Farming การทําธุรกรรม

การเงินออนไลน (FinTech) การปรึกษา/พบแพทย

ออนไลน รวมถึงรองรับการเรียนการสอนทางไกลผาน

ดาวเทียม ฯลฯ เพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 

พัฒนาระบบส่ือสารใหมีความม่ันคง  กาวหนา 

นําประเทศไทยเขาสูยุคดิจิทัลอยางเต็มตัว

ไม ใช  เ ร่ืองง ายในการบํารุงรักษาโครงข าย

โทรคมนาคมของ กฟผ. เพราะโครงขายโทรคมนาคม 

Fiber Optic ไดถูกติดตั้งอยูสวนบนสุดของเสาไฟฟา

แรงสูงซึ่งมีขนาดแรงดันถึง 115 , 230 และ 500 

กิโลโวลต หลายครั้งตองปฏิบัติงานบํารุงรักษาโดย

ไมดบัไฟฟา บคุลากรตองมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะดาน

และเต็มเปยมไปดวยประสบการณเทาน้ัน รวมถึง

ตองมีความรูและทักษะการซอมบํารุง การทํางาน

บนยอดเสาที่สูงเสียดฟา เพียบพรอมดวยเครื่องมือ

และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สิ่งเหลาน้ีทําให กฟผ. เปน

ผูเชี่ยวชาญในการบํารุงรักษาโครงขายโทรคมนาคม 

Fiber Optic ของประเทศไทยอีกดวย

จากศกัยภาพทีม่อียูและความมุงม่ันของ กฟผ. บงบอกไดวา กฟผ. สามารถรกัษา

ความมั่นคงดานพลังงาน ควบคุมระบบผลิตและสงจายไฟฟาใหเปนไปไดอยาง

สมบรูณ ดวยตวัชวยสาํคญั คอื โครงขายโทรคมนาคมทีเ่ชือ่มโยงทัง้ประเทศไทย พรอม

มุงใหบริการระบบส่ือสารท่ีมเีสถียรภาพสูง เพือ่เพ่ิมศกัยภาพระบบส่ือสารของประเทศ

ใหกาวหนาเปนหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตตอไปในอนาคต  
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TELECOMMUNICATIONS NETWORK 

WITH NATIONWIDE COVERAGE

With the potential of EGAT’s high-voltage transmission 

towers which spread across Thailand, EGAT is able to 

connect to the telecommunication lines on the same high-

voltage transmission towers to create an integrated 

telecommunication system to support power transmission 

throughout the country.

That also allows EGAT to connect the electricity 

transmission lines and telecommunications network with 

neighboring countries to create stability for the electricity 

system in the region.

EGAT’s telecommunications network takes advantage 

of ber optic technology, now considered the best signal 

innovation, with the capability of transmitting enormous data 

at light speed.

The ber optic cables are installed in the ground wire at 

the top of the high voltage transmission tower, which is a 

large steel frame structure located in an area difcult to 

reach by people.

Such a  spec ia l  fea tu re  has  made EGAT’s 

telecommunications network one of the most secure and 

stable networks. Not only that, it offers connectivity to 

neighboring countries and the world.

OPTIMIZING ASSET UTILIZATION

Having a telecommunication system with nationwide 

coverage contributes to EGAT’s ability to maintain energy 

security.

EGAT has a concept of managing its excess assets to 

strengthen stability of the national communication system 

by offering telecommunication network services with high 

stability and reducing redundant investments by the 

industry.

The telecommunication network services are provided 

to government agencies and many private sectors to apply 

into public services in the form of internet broadband 

services, mobile network services, or corporate internal 

communication.

EGAT’s system has enormous capability to provide 

telecommunication network services to make life more 

convenient.

EGAT is ready to support startups, smart farming systems, 

online nancial transactions (FinTech), online medical 

consultations, distance learning via satellite, and others.

All in all, this responds to the policy of Thailand 4.0 in 

developing a stable and advanced communication system 

to move Thailand into a full digital era.

It is not easy to maintain EGAT’s telecommunications 

network because the ber optic telecommunication network 

is installed up at the top of high voltage transmission towers 

with voltage of 115, 230, and 500 kilovolts.

There are times when maintenance works are carried 

out while the power is not shut down, that means experienced 

experts with modern tools and technology are required to 

nish the task on the skyscraping structure.

That makes EGAT an expert in the maintenance of ber 

optic network in Thailand.

Given EGAT’s potential and commitment, EGAT is able 

to maintain energy security and completely control the power 

generation and transmission systems with a major help of 

telecommunications network that connects the whole of 

Thailand.

EGAT is ready to provide highly stable telecommunication 

system services to raise the potential of the country’s 

telecommunication system to the leading position in 

Southeast Asia in the future.  
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การมีระบบส่ือสารท่ีครอบคลุมทุกพื้นที่นั้น เปน

สวนหน่ึงท่ีชวยให กฟผ. สามารถรักษาความม่ันคง

ดานพลังงานดวยระบบส่ือสารท่ีมีอยูไดเปนอยางดี 

กฟผ. จึงมีแนวคิดในการบริหารสินทรัพยสวนท่ีเหลือ

จากการใชงานในภารกิจ ไปชวยเพิ่มความมั่นคงของ

ระบบส่ือสารของประเทศ ดวยการเปดใหบริการ

โครงขายโทรคมนาคมท่ีมีความมั่นคงสูง เพ่ือชวย

เสริมสรางความแข็งแกรงใหกับระบบสื่อสารของ

ประเทศไทยและภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต รวม

ถึงลดการลงทุนที่ซํ้าซอน โดยใหบริการโครงขาย

โทรคมนาคมทั้งแกองคกรภาครัฐ และภาคเอกชน

จํานวนมาก เพื่อใหองคกรเหลานี้ นําระบบสื่อสารไป
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เคลื่อนที่ หรือแมกระท่ังการใชงานติดตอสื่อสาร

ภายในบริษทัเอง อกีทัง้ยงัมคีวามพรอมสาํหรบัการให

บริการโครงขายโทรคมนาคมอีกจํานวนมหาศาลท่ี

สามารถนําพาใหชีวิตผูคนในยุคปจจุบัน สะดวกมาก

ยิ่งขึ้น ไมวาจะเปน ความพรอมในการสนับสนุนธุรกิจ 

Start Up ระบบ Smart Farming การทําธุรกรรม

การเงินออนไลน (FinTech) การปรึกษา/พบแพทย

ออนไลน รวมถึงรองรับการเรียนการสอนทางไกลผาน

ดาวเทียม ฯลฯ เพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 

พัฒนาระบบสื่อสารใหมีความมั่นคง  กาวหนา 

นําประเทศไทยเขาสูยุคดิจิทัลอยางเต็มตัว

ไม ใช  เรื่องง ายในการบํารุงรักษาโครงข าย
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กิโลโวลต หลายครั้งตองปฏิบัติงานบํารุงรักษาโดย

ไมดบัไฟฟา บคุลากรตองมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะดาน

และเต็มเปยมไปดวยประสบการณเทาน้ัน รวมถึง

ตองมีความรูและทักษะการซอมบํารุง การทํางาน

บนยอดเสาที่สูงเสียดฟา เพียบพรอมดวยเครื่องมือ

และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สิ่งเหลาน้ีทําให กฟผ. เปน

ผูเช่ียวชาญในการบํารุงรักษาโครงขายโทรคมนาคม 

Fiber Optic ของประเทศไทยอีกดวย

จากศกัยภาพทีม่อียูและความมุงมัน่ของ กฟผ. บงบอกไดวา กฟผ. สามารถรกัษา

ความมั่นคงดานพลังงาน ควบคุมระบบผลิตและสงจายไฟฟาใหเปนไปไดอยาง

สมบรูณ ดวยตวัชวยสําคญั คอื โครงขายโทรคมนาคมทีเ่ชือ่มโยงทัง้ประเทศไทย พรอม

มุงใหบรกิารระบบส่ือสารท่ีมเีสถียรภาพสูง เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพระบบส่ือสารของประเทศ

ใหกาวหนาเปนหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตตอไปในอนาคต  
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วิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ.2540 ทําใหคนไทยทุกคนไดรูจักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีพระราช
ดาํรสัเนนยํา้วา จะเปนหนทางแกไขเพ่ือไทยรอดพนและสามารถดาํรงอยูไดอยางมัน่คงและยัง่ยนืภายใตกระแส
การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ จากวันนั้น ‘เศรษฐกิจพอเพียง’ จึงไมใชเปนเพียงแควาทกรรมอีกตอไป แตเปน
ศาสตรแหงพระราชาที่นําไปพัฒนาชีวิตไดทั้งระดับบุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ รวมไปถึงระดับ
นานาชาติ เพราะทุกภาคสวนตางเห็นผลในเชิงประจักษที่สามารถพัฒนาชีวิตไดอยางยั่งยืน 

นอมนําแนวทาง ‘ศาสตรพระราชา’
พลิกฟนชีวิตชาวแมแจม 
ผานหลักสูตร ‘ผูนําการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.’

3 0 | C A R E & S H A R E

The 1997 economic crisis has made Thai 
people familiar with the Sufficiency Economy 
philosophy. This philosophy was introduced in 
the royal speech emphasizing that, with this 
theory, Thailand would survive and exist securely 
and sustainably in the seas of change.

Since those days, Sufficiency Economy is 
no longer a discourse but the King’s Philosophy 
that can be applied to improve life at the 
indiv idual , fami ly , society, nat ional , and 
international levels with empirical results in 
sustainable life development being shown.

EMBRACING 
THE KING’S PHILOSOPHY 
OF SUFFICIENCY ECONOMY 
TO REVIVE PEOPLE’S LIVES 
AT MAE CHAEM
THROUGH “LEADERS DRIVING 
DEVELOPMENT BASED ON SUFFICIENCY 
ECONOMY” WORKSHOP

¾ÃÐÃÒª´íÒÃÑÊ ¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐºÃÁª¹¡Ò¸ÔàºÈÃ
ÁËÒÀÙÁÔ¾ÅÍ´ØÅÂà´ªÁËÒÃÒª ºÃÁ¹Ò¶º¾ÔμÃ

ã¹âÍ¡ÒÊÇÑ¹à©ÅÔÁ¾ÃÐª¹Á¾ÃÃÉÒ 4 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2540

 Unofficial translation of excerpts from 
His Majesty the King Bhumibol Adulyadej The Great’s 

statement given on December 4, 1997

…ความพอเพยีงนีไ้มไดหมายความวาทกุครอบครวัจะตองผลติอาหารของตวั 
จะตองทอผาใสเอง อยางนัน้มนัมากเกนิไป แตวาในหมูบานหรอืในอาํเภอจะตอง
มีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยางที่ผลิตไดมากกวาความตองการ
ก็ขายได แตในที่ไมหางไกลเทาไหร ไมตองเสียเงินขนสงมากนัก...”

  “...SUFFICIENCY DOES NOT MEAN THAT EVERY FAMILY MUST PRODUCE THEIR OWN FOOD OR HAS TO WEAVE FABRIC TO 

MAKE CLOTHES BY THEMSELVES. THAT IS TOO MUCH. HOWEVER, THERE MUST BE CERTAIN SUFFICIENCY IN A VILLAGE OR 

A DISTRICT. THINGS THAT CAN BE PRODUCED BEYOND DEMAND CAN BE SOLD IF THEY ARE NOT SO FAR AWAY FROM THE 

MARKETPLACE, AND DON’T REQUIRE SO MUCH MONEY TO TRANSPORT THE PRODUCTS...”
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The 1997 economic crisis has made Thai 
people familiar with the Sufficiency Economy 
philosophy. This philosophy was introduced in 
the royal speech emphasizing that, with this 
theory, Thailand would survive and exist securely 
and sustainably in the seas of change.

Since those days, Sufficiency Economy is 
no longer a discourse but the King’s Philosophy 
that can be applied to improve life at the 
indiv idual , fami ly , society, nat ional , and 
international levels with empirical results in 
sustainable life development being shown.

EMBRACING 
THE KING’S PHILOSOPHY 
OF SUFFICIENCY ECONOMY 
TO REVIVE PEOPLE’S LIVES 
AT MAE CHAEM
THROUGH “LEADERS DRIVING 
DEVELOPMENT BASED ON SUFFICIENCY 
ECONOMY” WORKSHOP
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 Unofficial translation of excerpts from 
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จะตองทอผาใสเอง อยางนัน้มนัมากเกนิไป แตวาในหมูบานหรอืในอาํเภอจะตอง
มีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยางที่ผลิตไดมากกวาความตองการ
ก็ขายได แตในที่ไมหางไกลเทาไหร ไมตองเสียเงินขนสงมากนัก...”

  “...SUFFICIENCY DOES NOT MEAN THAT EVERY FAMILY MUST PRODUCE THEIR OWN FOOD OR HAS TO WEAVE FABRIC TO 

MAKE CLOTHES BY THEMSELVES. THAT IS TOO MUCH. HOWEVER, THERE MUST BE CERTAIN SUFFICIENCY IN A VILLAGE OR 

A DISTRICT. THINGS THAT CAN BE PRODUCED BEYOND DEMAND CAN BE SOLD IF THEY ARE NOT SO FAR AWAY FROM THE 

MARKETPLACE, AND DON’T REQUIRE SO MUCH MONEY TO TRANSPORT THE PRODUCTS...”
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Likewise, the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) has put the 
King’s Philosophy of Sufciency Economy into practice to move society towards a 
sustainable social geography. However, for the implementation to yield results, there 
must be knowledge and correct understanding of the philosophy.

That brought senior EGAT executives, the Agri-Nature Foundation, and network 
partners including government, academic, religious, public, private, and the media 
to a workshop titled “Leaders-Driving Development Based on Sufciency Economy.”

Participating in the workshop were local leaders in Mae Chaem District of Chiang 
Mai, consisting of 114, village headmen and members of the local administrative 
organizations from 104 villages of seven sub-districts.

The workshop was meant to ensure that everyone has knowledge and 
understanding of the concepts, theories, and the practice of Sufciency Economy 
philosophy in pursuing occupations, water management, drought solutions, and 
maintenance of the upstream forests and forest ecosystems in such a way that leads 
to a collective effort with a volunteer spirit of the people in Mae Chaem area.

เชนเดียวกับการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) ไดนอมนําศาสตร
พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาสูการปฏิบัติและขับเคลื่อนสู
สังคมพรอมพัฒนาภูมิสังคมอยางย่ังยืน 
แต การปฏิบัติจะขยายผลได ก็ต องมี
องคความรู ความเขาใจอยางถกูตอง จงึได
นาํไปสูการนําผูบริหารระดับสงูของ กฟผ. 
รวมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และภาคี
เครือขาย ไดแก ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาค
ศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน และ
ภาคส่ือมวลชน เขาอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“ผู นํ าการ ขับเค ล่ือนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รวมกับ
ผูนําทองถิ่น ในอําเภอแมแจม จังหวัด
เชียงใหม ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน 
สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไทย 
จํานวน 114 คน จาก 7 ตําบล 104 
หมูบาน เพ่ือใหทุกคนมีความรู ความ
เขาใจในหลักคิด หลักทฤษฎี หลักปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อการประกอบอาชีพ  การบริหาร
จดัการนํา้ การแกไขปญหาภยัแลงทีเ่กดิขึน้
ตลอดจนเพ่ือชวยกันดูแลรักษาปาตนนํ้า
และระบบนิเวศของปาไมใหดีขึ้นกวาเดิม 
จนเกิดเปนการขับเคล่ือนงานใหญแบบ
จิตอาสาภาคประชาชนในพื้นที่แมแจม 

เขาใจ เขาถึง พัฒนาชุมชนยั่งยืน
ดวยศาสตรพระราชา
หลังจากปฏิบัติการอบรม ‘ผู นําการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.’ นี้เองไดสรางพลังการขับเคล่ือนงานใหญแบบจิตอาสาภาค

ประชาชนชาวแมแจมที่รวมมือกันทํางานในพื้นที่แบบไมใชงบประมาณภาครัฐดวยการ

รวมสรางฝายจํานวน 52,000 ฝาย ภายในเวลาไมกี่เดือน ถือเปนจุดเริ่มตนในการดําเนิน

ตามแนวศาสตรพระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการพลิกฟนชีวิต

ชาวบานของอําเภอแมแจมแหงนี้

“เดิม กฟผ. ดแูลและพฒันาชมุชนรอบโรงไฟฟา เข่ือน และ แนวสายสง กฟผ. ตอเน่ือง

มาตลอด ในปนี้ไดมีกําหนดแผนยุทธศาสตรดานชุมชนท่ีกวางขึ้นและมีเปาหมายอยาง

ชัดเจน โดยผนวกรวมกับภาครัฐและเครือขายอ่ืน ๆ เนื่องจากการดําเนินงานตอง

บูรณาการในภาพประเทศ  เมื่อ กฟผ. ไดทํางานรวมกับเครือขาย และภาคประชาชน ซึ่งมี

ทานอาจารยยักษ (ดร.วิวัฒน ศัลยกําธร) ผูกอตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ นับเปนบุคคล

ซึ่งเชี่ยวชาญเรื่ององคความรูของเศรษฐกิจพอเพียงอยางแทจริงนางสุกัญญา วรรธนะประทีป
Sukanya Wanthanapratheep
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“หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงน้ัน จาํเปนตองเขาใจกอนวา การจะนาํไปสูการ

ปฏิบัติอยางแทจริงตองเริ่มปรับที่คนกอน ซึ่งครั้งแรกที่บุคลากรจาก กฟผ. ไปรวมการ

อบรมกัน เราทุกคนก็คิดคลาย ๆ กันวา หลักสูตรนี้คือการมุงหาความรู หาหนทางเพื่อ

ที่จะชวยชุมชนใหเกิดความยั่งยืน แตพอเขาไปศึกษาจริง ๆ  ก็รูวา การชวยชุมชนไมใช

เขาอบรมแลวจะไปสอนตอได แตตองนําชุมชนนั้นมาเรียนรูไปพรอมกับเรา เพื่อใหมี

ความต้ังใจและมีความเขาใจตรงกัน ทานอาจารยยักษแนะนําพวกเราในแนวทางน้ี 

เลยทําใหเกิดความสําเร็จในเรื่องกลไกของการขับเคลื่อนไปพรอมกับชุมชน ซึ่งทําให

งานน้ีประสบความสําเรจ็ทีส่ดุคือ ‘ผูนาํทองถ่ิน’ การท่ีผูนาํมคีวามต้ังใจจริง พรอมลงมือ

จะทําใหงานเดินไปไดดี  ดังนั้นศาสตรพระราชาสําเร็จไดตองเขาใจแลวเขาลงมือ

ปฏิบัติ การลงมือทําถาไดผลจริงก็จะเกิดกําลังใจที่อยากจะทําเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ไปอีก” 

นางสุกัญญา วรรธนะประทีป ผูอํานวยการฝายกลยุทธความยั่งยืน ของ กฟผ. เลาถึง

จุดเริ่มตนและระยะเวลาเพียงไมนานในความสําเร็จของโครงการฯ นี้

GAINING INSIGHT OF 
SUSTAINABLE COMMUNITY 
DEVELOPMENT WITH 
THE KING’S PHILOSOPHY

The EGAT-sponsored workshop has 
spurred a collective force in Mae Chaem, 
where people volunteered to build 52,000 
check dams in the area in just a few months 
without using the state budget. That was 
the starting point of the pursuit of the King’s 
Philosophy of Sufciency Economy to revive 
the lives of villagers of Mae Chaem District.

From the beginning, EGAT has been 
continuously developing people’s live in its 
neighboring communities. This year, EGAT 
has established a broader community 
strategic plan with clear goals by integrating 
with the government and other networks as 
the mission needs to be carried on a 
national scale.

In that setup, EGAT has worked with 
the public sector network, which includes 
Ajarn Yak (Dr. Wiwat Salyakamthorn), the 
founder of the Agri-Nature Foundation and 
a guru on the Sufciency Economy.

“We must rst understand that to truly 
put the Sufciency Economy into practice 
requires a change in people,” said Mrs. 
Sukanya, the Director of Sustainability 
Strategy Division at EGAT.

“When EGAT personnels took part in 
the workshop for the rst time, they all 
thought it was all about acquiring knowledge 
and nding ways to help the communities 
becoms sustainable.

“But when they actually studied 
thoroughly, they realized it was not to learn 
the knowledge and pass it on, but members 
of the community need to participate in the 
same learning process in order to share 
similar intention and understanding.

“This was the advice from Ajarn Yak 
that made the dr iv ing mechanism 
successful along with the communities.

“The major contributor to the success 
was local leaders who have shown true 
intentions in getting things done.

“The success of the King’s Philosophy 
lies in understanding then acting upon it. 
When the works come into fruition, it then 
encourage them to do more and more.” 
Mrs. Sukanya Wattanprateep, EGAT’s 
Director of Sustainability Strategy Division, 
pointed out.

การสนับสนุน กฟผ. สงพลัง
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนยั่งยืน
“เดมิทีทีพ่วกเราพยายามจะขบัเคลือ่นเรือ่งศาสตรพระราชาในพืน้ท่ี ทีผ่านมาเปน

ไปคอนขางชา อาจดวยศักยภาพท่ีเรามีอยู รวมถึงงบประมาณและองคความรู ซึ่งใน

วันที่เรารูวา กฟผ. สนใจเรื่องนี้ ดีใจมากครับ ไมเคยคิดวาองคกรเบอรใหญตน ๆ ของ

ประเทศจะสนใจ มนัทําใหเรารูสกึมีความหวังวา ถาเราตองการสรางแรงกระเพ่ือมแรง ๆ

ใหเกิดวงกวาง การมีพันธมิตรแบบ กฟผ. ยอมทําใหงานขับเคล่ือนศาสตรพระราชา

เพ่ือนํามาแกปญหาในพืน้ท่ีแมแจมทําไดเร็วข้ึน สามารถสรางพืน้ท่ีความสาํเรจ็ไดมาก

ขึ้น นั่นคือจุดเริ่มตนที่แมแจมรูจักกับ กฟผ.

นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ
Boonlue Thamtharanurak
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“หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงนัน้ จาํเปนตองเขาใจกอนวา การจะนาํไปสูการ

ปฏิบัติอยางแทจริงตองเริ่มปรับที่คนกอน ซึ่งครั้งแรกที่บุคลากรจาก กฟผ. ไปรวมการ

อบรมกัน เราทุกคนก็คิดคลาย ๆ กันวา หลักสูตรนี้คือการมุงหาความรู หาหนทางเพื่อ

ที่จะชวยชุมชนใหเกิดความยั่งยืน แตพอเขาไปศึกษาจริง ๆ  ก็รูวา การชวยชุมชนไมใช

เขาอบรมแลวจะไปสอนตอได แตตองนําชุมชนนั้นมาเรียนรูไปพรอมกับเรา เพื่อใหมี

ความต้ังใจและมีความเขาใจตรงกัน ทานอาจารยยักษแนะนําพวกเราในแนวทางน้ี 

เลยทําใหเกิดความสําเร็จในเรื่องกลไกของการขับเคลื่อนไปพรอมกับชุมชน ซึ่งทําให

งานน้ีประสบความสําเรจ็ทีส่ดุคอื ‘ผูนาํทองถ่ิน’ การท่ีผูนาํมคีวามต้ังใจจรงิ พรอมลงมอื

จะทําใหงานเดินไปไดดี  ดังนั้นศาสตรพระราชาสําเร็จไดตองเขาใจแลวเขาลงมือ

ปฏิบัติ การลงมือทําถาไดผลจริงก็จะเกิดกําลังใจที่อยากจะทําเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ไปอีก” 

นางสุกัญญา วรรธนะประทีป ผูอํานวยการฝายกลยุทธความยั่งยืน ของ กฟผ. เลาถึง

จุดเริ่มตนและระยะเวลาเพียงไมนานในความสําเร็จของโครงการฯ นี้

GAINING INSIGHT OF 
SUSTAINABLE COMMUNITY 
DEVELOPMENT WITH 
THE KING’S PHILOSOPHY

The EGAT-sponsored workshop has 
spurred a collective force in Mae Chaem, 
where people volunteered to build 52,000 
check dams in the area in just a few months 
without using the state budget. That was 
the starting point of the pursuit of the King’s 
Philosophy of Sufciency Economy to revive 
the lives of villagers of Mae Chaem District.

From the beginning, EGAT has been 
continuously developing people’s live in its 
neighboring communities. This year, EGAT 
has established a broader community 
strategic plan with clear goals by integrating 
with the government and other networks as 
the mission needs to be carried on a 
national scale.

In that setup, EGAT has worked with 
the public sector network, which includes 
Ajarn Yak (Dr. Wiwat Salyakamthorn), the 
founder of the Agri-Nature Foundation and 
a guru on the Sufciency Economy.

“We must rst understand that to truly 
put the Sufciency Economy into practice 
requires a change in people,” said Mrs. 
Sukanya, the Director of Sustainability 
Strategy Division at EGAT.

“When EGAT personnels took part in 
the workshop for the rst time, they all 
thought it was all about acquiring knowledge 
and nding ways to help the communities 
becoms sustainable.

“But when they actually studied 
thoroughly, they realized it was not to learn 
the knowledge and pass it on, but members 
of the community need to participate in the 
same learning process in order to share 
similar intention and understanding.

“This was the advice from Ajarn Yak 
that made the dr iv ing mechanism 
successful along with the communities.

“The major contributor to the success 
was local leaders who have shown true 
intentions in getting things done.

“The success of the King’s Philosophy 
lies in understanding then acting upon it. 
When the works come into fruition, it then 
encourage them to do more and more.” 
Mrs. Sukanya Wattanprateep, EGAT’s 
Director of Sustainability Strategy Division, 
pointed out.

การสนับสนุน กฟผ. สงพลัง
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนยั่งยืน
“เดมิททีีพ่วกเราพยายามจะขบัเคลือ่นเรือ่งศาสตรพระราชาในพืน้ที ่ทีผ่านมาเปน

ไปคอนขางชา อาจดวยศักยภาพท่ีเรามีอยู รวมถึงงบประมาณและองคความรู ซึ่งใน

วันที่เรารูวา กฟผ. สนใจเรื่องนี้ ดีใจมากครับ ไมเคยคิดวาองคกรเบอรใหญตน ๆ ของ

ประเทศจะสนใจ มนัทาํใหเรารูสกึมคีวามหวังวา ถาเราตองการสรางแรงกระเพ่ือมแรง ๆ

ใหเกิดวงกวาง การมีพันธมิตรแบบ กฟผ. ยอมทําใหงานขับเคล่ือนศาสตรพระราชา

เพ่ือนาํมาแกปญหาในพืน้ทีแ่มแจมทาํไดเร็วข้ึน สามารถสรางพืน้ทีค่วามสาํเรจ็ไดมาก

ขึ้น นั่นคือจุดเริ่มตนที่แมแจมรูจักกับ กฟผ.

นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ
Boonlue Thamtharanurak
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รวมแกปญหาไฟปาเพื่อการพัฒนา
สรางคุณภาพชีวิตชาวแมแจม

“หลงัจากนัน้กม็เีรือ่งราวตามมา พอกลบัจาก

งานอบรมฯ ผมจําไดวามันเกิดการเปลี่ยนแปลง

จริง ๆ ทัศนคติที่ผู นําทองถิ่นมีตอเรื่องศาสตร

พระราชาเปล่ียนไปเยอะ เหมอืนพวกเขาเร่ิมเขาใจ

มากขึ้นวา ศาสตรพระราชาที่แทจริงคืออะไร 

สรางการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ไดอยางไร โดย

เฉพาะเรื่องสรางฝายชะลอนํ้า ตั้งใจกันมากครับ 

กลับมาเปนสิ่งแรกท่ีพวกเขาท้ัง 104 หมูบาน

จับมือกันทํา เม่ือมีฝายแลว ตอไปเราจะมีนํ้า มี

แหลงอาหาร มีสัตวปา มีอะไรดี ๆ  เกิดขึ้นตามมา

อีกเยอะ” เปนความยินดีของนายอําเภอแหง

อําเภอแมแจม นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ ใน

วันที่พันธมิตรอยาง กฟผ. จะเปนแรงสนับสนุน

สําคัญที่ทําใหงานขับเคล่ือนศาสตรพระราชา

ในพื้นที่อําเภอแมแจม ที่ทีมนักพัฒนาของที่นี่

รวมแรงรวมใจทํากันอยูแลว จะสามารถตอยอด

ความสําเร็จที่เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น

EGAT: DRIVING FORCE BEHIND SUSTAINABLE 
COMMUNITY DEVELOPMENT

“Our initial effort to propel the King’s Philosophy in our neighborhood was 
quite slow, impeded by our lack of potential, budget constraint, and knowledge 
limitation,” said Mae Chaem District Chief Boonlue Thamtharanurak.

“We were so happy upon learning that EGAT was interested in this matter. 
We had never thought one of Thailand’s big organizations would be keen on 
this subject.

“More stories followed. Returning from the workshop, I saw a real change 
in local leaders’ attitude towards the King’s Philosophy as they seemed to 
have a better understanding of what the philosophy was all about. They proved 
it by changing their neighborhood, particularly by building check dams to 
slow down the water ow. They are very determined.

“The rst thing the folks from 104 villages did upon returning to their  homes 
was building check dams, thus giving them access to water supply, food, 
wildlife, and many other good things to come.”

The Mae Chaem District Chief was pleased having EGAT as an ally to 
propel the King’s Philosophy in Mae Chaem, where people have already been 
working hard and making the outcome from the endeavor more visible.

นอกจากน้ี กฟผ. ยังเล็งเห็นถึงปญหาสําคัญเรื่องไฟไหมปาของพ้ืนที่

แมแจมที่เกิดขึ้นบอยครั้ง จึงเปนที่มาของการรวมแกปญหาไฟปาดวยการ

สนับสนุนใหตั้งกองทุนหมอกควันไฟปาอําเภอแมแจมพรอมรวมมอบ

เครื่องเปาลมสําหรับดับไฟปาจํานวน 32 เครื่อง

“ชวงฤดูกาลไฟไหมปาบอกไดเลยครับวามีไหมทุกวัน แลวแตพวกเราจะ

คมุการลุกลามไดแคไหน พวกผมทํางานแกปญหาดับไฟปากันมายาวนานครับ 

ซึง่เมือ่กอนใชเวลาดับไฟแตละคร้ังคอนขางนานและเสียพลังกันมาก แตพอได

เครื่องเปาลมมันทําใหพวกเราทํางานไดรวดเร็วขึ้น ประหยัดกําลังคน อยาง

ครั้งหน่ึงในการดับไฟเราตองมีกําลังคนประมาณสัก 5 คน แตพอเคร่ือง

เปาลมเขามาทํางานกันไดเร็วและประหยัดพลังงานพวกเรา” นายวีรศักด์ิ 

กูลเรือน พนักงานพิทักษปาระดับ ส.ต.ปฏิบัติงานประจําอุทยานแหงชาติ

แมโถ จังหวัดเชียงใหม หนึ่งในทีมปาไมแถวหนาที่พรอมเฝาระวังไฟไหมปา

สําหรับไฟปาไมเพียงเผาผลาญปาไมเทาน้ัน แตสรางหมอกควันท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ เหลาผูนําชุมชนทุกแหงก็ไมไดนิ่งนอนใจในปญหาแต

อยางใด โดยกํานันหลา นางภัทรลดา สุวรรณนวล กํานันตําบลแมนาจร 

ลุยแกปญหาเร่ืองน้ีมาเสมอ “ไฟไหมปาก็มาจากเผาปา มาจากการตัดไม

ทาํลายปา ทกุวนันีเ้ราคยุกับชาวบานใหเหน็ภาพวาเผาปามนัทาํใหอากาศไมดี 

ทาํใหสขุภาพไมด ีจะเปนโรคหอบหดืกัน สวนตนไมกต็าย กวาจะปลูกไดแตละตน

ใชเวลายาวนานมาก จะพยายามเปรยีบเทยีบใหชาวบานเหน็ภาพ ซึ่งพวก

เขากเ็ปดใจยอมรบักันมากขึน้ สองปมานีภ้าพรวมของแมนาจรคอนขางดี ปนี้

เรามีการแบงโซนกันดูแล ออกลาดตระเวนดวย ไมตองมารอวาไฟไหมแลว

ออกไปดับ ออกไปตรวจเลยนี่ละเผื่อไปเจอไฟ เจอควันก็สามารถดับไดทันที”

นายวีรศักดิ์ กูลเรือน
Wirasak Kunruen
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SOLVING 
FOREST FIRE PROBLEMS 
AND IMPROVING  
THE QUALITY OF LIFE

EGAT has been aware of frequent 
forest res taking place in Mae 
Chaem. That led to EGAT being part 
of the solution with the establishment 
of the Forest Fire and Haze Fund of 
Mae Chaem District, as well as 
providing 32 blowers for extinguishing 
wildres.

“During the forest res season, 
you can see a re every day, 
depending on how far we can control 
the outbreak,” said Wirasak Kunruen, 
the forest protection ofcer at Mae 
Tho National Park, Chiang Mai.

“We have been working as 
reghters for a long time. In the past, 
it took considerable time and energy 
to put out the re. But once we got 
the blowers, works by our ve-people 
team were expedited with speed and 
less energy,” he said.

The forest res do not only 
destroy forests, but also create 
harmful haze which community 
leaders are also greatly aware of 
noted Mrs. Pattharalada Suwanuan, 
the village chief of Mae Na Chon 
sub-district, who has been trying to 
address the issue.

“Forest res originate from forest 
burning and deforestation. Today, 
we are telling villagers that forest 
burning is causing bad air, asthma, 
and making us ill, a great number of 
trees also die, and it takes a long time 
to regrow them.

“We have tried to project the 
actual scenario of forest re to the 
villagers and they have become 
more open to accepting the reality.

The past two years saw the 
overall image of Mae Na Chon 
relatively improve.  This year we have 
started to assign zones in which local 
people are on patrol for re protection 
rather than waiting for the re to break 
out and then going out to extinguish 
it. It is a pro-active approach.”

ศาสตรพระราชาสูวิถี
เกษตรอินทรียแบบยั่งยืน
อกีผลสําเรจ็หนึง่ท่ีไมพดูถึงคงไมไดเลยของผูนาํทองถ่ิน คอืศาสตรพระราชาไดทาํใหพวกเขา

เปลีย่นวธิคีดิ เปลีย่นวถิชีวีติสูการเกษตรอนิทรยีแบบยัง่ยนื เฉกเชนแมหลวงรตันา หรอืนางรตันา 

แกนุ ผูใหญบานบานบนนา อําเภอแมแจม ที่คนพบหลักดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ดวยความเขาใจอยางแทจริง พรอมสงตอลูกบานพัฒนาชีวิตในแบบแผนที่ดีกวา

“ตอนกลับจากอบรมฯ จึงเริ่มตนที่ตัวเองกอน ทําเกษตรอินทรียเปนตนแบบกอนเลย ใหเห็น

ผลจริงแลวจึงไปคุยกับชาวบานไดถึงผลลัพธที่ดีขึ้น เพราะจะไปบอกไปพูดอยางเดียวคงไม

สามารถลางความคิดดั้งเดิมได ซึ่งพอเราทําไดคราวนี้ก็เริ่มตั้งกลุม ใหในกลุมนําผักไปปลูก 

ทําเกษตรแบบผสมผสาน ที่มีการหมุนเวียนพืชผักใหทั้งมีกินและมีขาย ชาวบานก็เริ่มเห็นผลดี

ที่นาสนใจ จากกลุมเราก็ขยายผลวงกวางออกไป เรามีโครงการสงตอเมล็ดพันธุสูครัวเรือน อาทิ 

ผักกาด ผักชี เมล็ดถั่วพู ฟกทอง แตงกวา ฯลฯ สอนเทคนิคการปลูกใหชาวบานไดปลูกเองได 

ไมตองรอซื้อกิน เอาเวลาไปนั่งรอซื้อมาปลูกผักเองดีกวา

นางภัทรลดา สุวรรณนวล
Patthara Suwanuan
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“ตองขอบคุณทาง กฟผ. ดวยท่ีใหโอกาสแกผูนาํ

ชุมชนอยางพวกเราไดเขาอบรมหลักสูตร ‘ผูนําการ

ขบัเคลือ่นการพัฒนาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงกฟผ.’ ซึ่งไดความรูเยอะมาก ทําใหคิดอะไร

ที่เชื่อมตอดานตาง ๆ ในการพัฒนาบานเรา ยอมรับ

เลยวาตอนแรกคิดวา กฟผ. แคคงทําเร่ืองผลิตไฟฟา 

แตแลววันนี้ กฟผ. ทําใหพวกเราทุกคนรูวา องคกร

แหงน้ีใหอะไรมากกวาท่ีเราคิด ใหความหวัง ให

แนวทางการพัฒนาชีวิตที่จะสรางชีวิตที่ดีกวา” 

ถึงตรงน้ีทางผูอํานวยการฝายกลยุทธความ

ยั่งยืน กฟผ. กลาวปดทายความสําเร็จนี้ไววา “ถา

ถามความสาํเรจ็วนันีข้องโครงการฯ  ทีส่าํคญัทีส่ดุคอื

สงตอ ‘ความรู’ กฟผ. ถอืวาประสบความสาํเรจ็ เพราะ

ความรูที่ผูนําชุมชนไดไปอบรมแลวสามารถนําไป

ตอยอดและเกดิการขยายผลจากหมูบานทีท่าํสําเรจ็

แลวกลายเปนตนแบบใหมีการทําตอกันไปเรื่อย ๆ 

จนมกีารขยายผลเปนวงกวาง ซึง่พอเหน็วาทีแ่มแจม

ไดผลแลว กฟผ. ก็จะเอาชุมชนพืน้ที่อื่น ๆ เริ่มจาก

ชุมชนรอบเข่ือน สายสงและโรงไฟฟาของ กฟผ.ทั่ว

ประเทศ มาใหความรูที่ถูกตอง โดยเตรียมจัดใหเขา

มาอบรมเปนรุน ๆ ตอไปที่จะมีทั้งคน กฟผ. และ

ชุมชนรวมอบรมและรวมทําไปดวยกัน”  

TOWARDS A SUSTAINABLE ORGANIC AGRICULTURE
Another achievement worth mentioning is how the King’s Philosophy 

has transformed community leaders’ thoughts and the way of life 
towards the sustainable organic agriculture.

That was what Mae Luang Rattana, or Mrs. Rattana Kaenu, the 
village headman of Baan Bon Na in Mae Chaem District, has discovered. 
It is the principles of living in accordance with the Sufciency Economy 
which she has prepared to pass on to the residents to improve their 
lives.

“After returning from the workshop, I began doing organic farming 
as a prototype, so I could observe the results and then inform my people 
about the better outcome. Words are not enough to convince them, 
you have to show them the tangible results.”

Mrs. Rattana said she then formed a group to grow vegetables and 
adopt an integrated agriculture model to create enough supplies for 
the consumption of each household and leaving some for selling.

While villagers began to take notice, the group then extended its 
operation by embarking on a project to distribute vegetable seeds 
such as lettuce, coriander, winged bean, pumpkin, and cucumber to 
each household along with teaching villagers the planting techniques. 
Therefore, each household can plant vegetable for their own 
consumption.

“Thanks to EGAT for providing the opportunity for community 
leaders like us to attend the workshop. We have learned a lot and have 
known how to apply systematic thinking in developing our community.

“At rst I thought that EGAT was only involved in power generation. 
But now we realize that EGAT is more than that. It gives us hope and 
guidelines for life development to create a better future.”

 With that note, EGAT’s Director of Sustainability Strategy Division 
concluded that the success of the project lies on passing the knowledge 
to community leaders who are able to extend multiple results from good 
models, carried out in certain villages, in a greater scope.

Leaders of communities around EGAT’s dams, transmission lines, 
and power plants nationwide will be brought to learn about the 
successful Mae Chaem model in workshops led by EGAT and 
community representatives with hands-on experience. 

นางรัตนา แกนุ
Rattana Kaenu
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 การสงเสริมใหเกิดการใชพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงสภาวะโลกรอน เปนเรื่อง
ที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ใหความสําคัญและดําเนินการมาอยางตอเนื่อง โดยมุงสราง
จติสาํนกึทีด่ใีนการประหยดัพลงังาน เนนผลทีจ่ะเกิดขึน้จรงิ กระตุนใหทกุคนมกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม และ
ผลักดันใหเกิดการมีสวนรวม ผานหลากหลายโครงการของ กฟผ. อยางการรณรงคใหประชาชนเลือกใช
อุปกรณเคร่ืองใชไฟฟาที่มีประสิทธิภาพตามโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร 5 รวมไปถึงการปลูกฝงเร่ือง
การอนุรักษพลังงานตั้งแตยังเปนเยาวชนตัวนอยในโครงการหองเรียนสีเขียว ซึ่งในอนาคตกลุมคนเหลานี้
จะมีสวนสําคัญอยางยิ่งที่จะนําพาประเทศชาติไปสูการพัฒนา

โครงการหองเรียนสีเขียว
เริ่มจากคนเล็กแตหัวใจใหญ มุงรักษโลก – รักษพลังงาน

 Promoting efficient use of electric energy and raising awareness of global warming has been 
one of the top priorities on the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)’s agenda.

 EGAT aims to create awareness in energy conservation that delivers actual results, encouraging 
behavioral change and advocating participation.

 To obtain these objectives, EGAT has launched many projects such as the “Energy Saving Label 
No.5” campaign when selecting home appliances and the Green Classroom Project (GCP) which 
educates school children about energy conservation, as this young generation will be playing a very 
important role to lead the nation towards better future.

GREEN CLASSROOM
A BETTER WORLD AND ENERGY EFFICIENCY STARTS WITH A SMALL BUT BIG-HEARTED PERSON.
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EGAT has worked on the GCP since 1998 by providing knowledge on energy 
efciency and environmental conservation to children, the youth, and teachers at 
464 schools on primary and secondary levels.

The project is aimed at creating a positive attitude about energy conservation, 
creating values for saving electricity and using energy efciently, and putting that 
into practice until it becomes habitual.

 EGAT has put green classrooms in place at various schools. The classroom 
consists of teaching tools for pupils to experiment and realize the need to save 
electricity, to understand the generation of electricity by various forms of energy, 
and to learn the value of electricity.

 The course can be divided into ve parts which are the benets of electricity, 
the electricity source, the comparison of efciency of electrical appliances, the effect 
from excessive power usage, and how we all can save electricity.

  All the learning tools in the green classroom can actually work, so they are 
able to have hands-on experience and see the results of their own practice.

กฟผ. ไดดําเนินโครงการหนึ่งภายใตชื่อวา 
“โครงการหองเรียนสีเขียว” ตอเน่ืองมาต้ังแต
ป 2541 โดยนําความรูดานการใชพลังงานอยาง
มีประสิทธิภาพและการอนุรักษสิ่งแวดลอมไป
มอบใหแกเด็กและเยาวชน รวมถึงคุณครูตาม
โรงเ รียนต าง  ๆ  นับถึงป จจุบันรวม  464 
โ ร ง เ รียน  ทั้ ง ในระ ดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา มุ งเนนการสรางทัศนคติที่ดีใน
เร่ืองการอนุรักษพลังงาน สรางคานิยมในการ
ประหยัดไฟฟาและการใชพลังงานไฟฟาอยางมี
ประสิทธิภาพ และนําไปปฏิบัติจนเปนปกตินิสัย

กฟผ. ไดเนรมิตหองเรียนสีเขียวขึ้นตาม
โรงเรียนตาง ๆ ภายในหองเรียนจะประกอบไป
ดวยอุปกรณการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนได
ทดลองปฏิบัติและตระหนักถึงความจําเปนใน
การประหยัดพลังงานไฟฟา เขาใจถึงการผลิต
กระแสไฟฟาดวยพลังงานตาง ๆ รวมทั้งใหรูจัก
การใชไฟฟาอยางรูคุณคา แบงเปน 5 หนวยการ
เรียนรู ไดแก หนวยที่ 1 ไฟฟามีประโยชน
มากมาย หนวยที่ 2 แหลงกําเนิดไฟฟา หนวยที่ 3 
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของอุปกรณไฟฟา 
หนวยที่ 4 ผลกระทบจากการใชไฟฟาเปลือง 
หนวยที่ 5 รวมใจประหยัดไฟฟา อุปกรณทั้งหมด
ในหองเรียนสีเขียวสามารถทํางานไดจริง ผูเรียน
จึงสามารถทดลองปฏิบัติเองไดและเห็นผลการ
ปฏิบัติดวยตนเอง
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ความรูไมหยุดแคในหองเรียน ขยายผลสูโรงเรียนและชุมชน

KNOWLEDGE ISN’T CONFINED 
TO ONLY THE CLASSROOM 
BUT EXTENDS TO COMMUNITIES

The GCP extends from the school to 
pupils’ homes and communities.

In 2009, the green classroom was 
upgraded to the ‘Green School’ to create a 
network for energy and environmental 
conservation at a bigger level.

EGAT has set criteria for a green school 
for them to have energy and environmental 
conservation systematically implemented.

The year 2014 saw the operations 
expanding to the launch of a contest entitled 
‘Low Carbon School’ to promote activities 
for the development of a low carbon society 
in schools.

In 2016, the GCP took another step 
forward by extending the coverage to 
communities and pupils’ families through 
the ‘Energy-Saving Community No.5’ 
campaign that seeks to reduce electricity 

ไมเพียงเทานี้ โครงการหองเรียนสีเขียวพรอมขยายผลการ

อนุรกัษพลงังานและส่ิงแวดลอมจากภายในโรงเรียนสูบานนักเรียน

และชุมชน ในป 2552 จึงมีการยกระดับหองเรียนสีเขียว มุงสู 

“โรงเรียนสีเขยีว” เพือ่สรางเครือขายดานการอนุรกัษพลังงานและ
สิง่แวดลอมในระดบัโรงเรยีน  โดย กฟผ. ไดกาํหนดเกณฑมาตรฐาน

ของโรงเรียนสีเขียว เพื่อใหโรงเรียนมีการดําเนินงานดานอนุรักษ

พลังงานและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ และในป 2557 ไดพัฒนา

ตอยอดขยายผลการดําเนินงานสูโครงการประกวด “โรงเรียน
คารบอนต่ํา” เพือ่สงเสริมกิจกรรมดานการพฒันาสงัคมคารบอนตํา่ 

(Low Carbon Society) ในสถานศึกษา และในท่ีสุดป 2559 

โครงการหองเรียนสีเขยีวขยับไปอกีกาว ดวยการขยายผลการดําเนิน

งานสูชมุชนและครอบครัวนักเรียนอยางเปนรูปธรรมเรียกวา “ชมุชน
ประหยดัพลงังานเบอร 5” เพ่ือใหเกดิการลดการใชพลังงานไฟฟา
ภายในครัวเรือน เสริมสรางความรวมมอืและการมสีวนรวมระหวาง 

กฟผ. โรงเรียน นักเรียน และครอบครัวของนักเรียน  

การสงมอบความรูไปยังโรงเรียนภายใตโครงการหองเรียน

สีเขียวน้ัน จะสําเร็จไมไดเลยหากไมไดรับความรวมมือและ

การสนับสนุนจากนักเรียน คุณครู และผูใหญคนสําคัญอยาง

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน (สพฐ.) เปนโชคดีของ

เด็ก ๆ ที่มีผูใหญใจดีและมีแนวคิดใหความสําคัญกับเรื่องของการ

อนุรักษพลังงาน “พลังงานและสิ่งแวดลอมเปนเรื่องใกลตัว และมี

ผลตอการใชชีวิตของคนทุกระดับ ดังนั้น การปลูกฝงทัศนคติที่ดีให

แกเยาวชน จะชวยสรางพลังสําคัญที่จะขับเคล่ือนประเทศชาติให

พฒันาอยางยัง่ยืน ดวยเหตผุลดังกลาว สพฐ. จงึใหความสําคัญและ

รวมสนับสนุนโครงการหองเรียนสีเขียวของ กฟผ. มาตลอด 20 ป 

ทัง้การนําความรูเรือ่งการลดใชพลงังานและอนุรกัษสิง่แวดลอมมา

บรูณาการในหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในกลุมสาระ

การเรยีนรูทีเ่กีย่วของ การพฒันาศกัยภาพบคุลากร คณุคร ูนกัเรยีน

ใหเปนแกนนําในการอนุรักษพลังงาน การสงเสริมใหขยายผลจาก

สถานศึกษา สูภาคครัวเรือนและชุมชน” คุณสุรศักดิ์ อินศรีไกร 

ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผน สพฐ. กลาวถึงความรวมมือกับ 

กฟผ. ในโครงการหองเรียนสีเขียว

สําหรับกาวตอไปของโครงการหองเรียนสีเขียว กฟผ. มีความ

ตัง้ใจตอยอดไปสู “สงัคมแหงการเรียนรู” หรอื Knowledge – Based 

Society เพ่ือสนับสนุนใหโรงเรียนเปนศูนยกลางในการเผยแพรและ

แบงปนความรูสูสังคม รวมถึงเปนแหลงเรียนรูดานพลังงานและ

สิ่งแวดลอมที่กาวทันโลก พรอมมุงเนนการสงเสริมและพัฒนาองค

ความรู (Knowledge) ทศันคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Practice) 

ในการใชทรัพยากรอยางรูคณุคา ดวยการบูรณาการองคความรูดาน

พลังงานและสิ่งแวดลอมในระดับโรงเรียน ตามแนวคิดศาสตร

พระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ผานกิจกรรมตาง ๆ ภายใตโครงการ

หองเรียนสีเขียว

consumption in the household, strengthening 
cooperation and participation among EGAT, 
schools, pupils, and their families.

Clearly, delivering knowledge to schools 
under the GCP would not be successful 
without the cooperation and support from 
pupils, teachers, and the Ofce of the Basic 
Education Commission (OBEC).

It is fortunate for the children to have 
kind-hearted people who appreciate the 
importance of energy conservation.

Mr. Surasak Insrikrai, policy and planning 
advisor at OBEC said, “The energy and the 
environment are subjects close to people, 
and affect lives at all levels.

“Cultivating a positive attitude among 
young people will go a long way to creating 
important forces that will drive the nation 
towards sustainable development.”

With this reason, Mr. Surasak pointed out, 
OBEC has emphasized and supported 
EGAT’s GCP for over 20 years by integrating 
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EGAT has worked on the GCP since 1998 by providing knowledge on energy 
efciency and environmental conservation to children, the youth, and teachers at 
464 schools on primary and secondary levels.

The project is aimed at creating a positive attitude about energy conservation, 
creating values for saving electricity and using energy efciently, and putting that 
into practice until it becomes habitual.

 EGAT has put green classrooms in place at various schools. The classroom 
consists of teaching tools for pupils to experiment and realize the need to save 
electricity, to understand the generation of electricity by various forms of energy, 
and to learn the value of electricity.

 The course can be divided into ve parts which are the benets of electricity, 
the electricity source, the comparison of efciency of electrical appliances, the effect 
from excessive power usage, and how we all can save electricity.
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มัธยมศึกษา มุ งเนนการสรางทัศนคติที่ดีใน
เรื่องการอนุรักษพลังงาน สรางคานิยมในการ
ประหยัดไฟฟาและการใชพลังงานไฟฟาอยางมี
ประสิทธิภาพ และนําไปปฏิบัติจนเปนปกตินิสัย

กฟผ. ไดเนรมิตหองเรียนสีเขียวขึ้นตาม
โรงเรียนตาง ๆ ภายในหองเรียนจะประกอบไป
ดวยอุปกรณการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนได
ทดลองปฏิบัติและตระหนักถึงความจําเปนใน
การประหยัดพลังงานไฟฟา เขาใจถึงการผลิต
กระแสไฟฟาดวยพลังงานตาง ๆ รวมทั้งใหรูจัก
การใชไฟฟาอยางรูคุณคา แบงเปน 5 หนวยการ
เรียนรู ไดแก หนวยที่ 1 ไฟฟามีประโยชน
มากมาย หนวยที่ 2 แหลงกําเนิดไฟฟา หนวยที่ 3 
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของอุปกรณไฟฟา 
หนวยที่ 4 ผลกระทบจากการใชไฟฟาเปลือง 
หนวยที่ 5 รวมใจประหยัดไฟฟา อุปกรณทั้งหมด
ในหองเรียนสีเขียวสามารถทํางานไดจริง ผูเรียน
จึงสามารถทดลองปฏิบัติเองไดและเห็นผลการ
ปฏิบัติดวยตนเอง
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ความรูไมหยุดแคในหองเรียน ขยายผลสูโรงเรียนและชุมชน

KNOWLEDGE ISN’T CONFINED 
TO ONLY THE CLASSROOM 
BUT EXTENDS TO COMMUNITIES

The GCP extends from the school to 
pupils’ homes and communities.

In 2009, the green classroom was 
upgraded to the ‘Green School’ to create a 
network for energy and environmental 
conservation at a bigger level.

EGAT has set criteria for a green school 
for them to have energy and environmental 
conservation systematically implemented.

The year 2014 saw the operations 
expanding to the launch of a contest entitled 
‘Low Carbon School’ to promote activities 
for the development of a low carbon society 
in schools.

In 2016, the GCP took another step 
forward by extending the coverage to 
communities and pupils’ families through 
the ‘Energy-Saving Community No.5’ 
campaign that seeks to reduce electricity 

ไมเพียงเทานี้ โครงการหองเรียนสีเขียวพรอมขยายผลการ

อนุรกัษพลงังานและส่ิงแวดลอมจากภายในโรงเรียนสูบานนักเรียน

และชุมชน ในป 2552 จึงมีการยกระดับหองเรียนสีเขียว มุงสู 

“โรงเรียนสีเขยีว” เพือ่สรางเครอืขายดานการอนรุกัษพลังงานและ
สิง่แวดลอมในระดบัโรงเรยีน  โดย กฟผ. ไดกาํหนดเกณฑมาตรฐาน

ของโรงเรียนสีเขียว เพื่อใหโรงเรียนมีการดําเนินงานดานอนุรักษ

พลังงานและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ และในป 2557 ไดพัฒนา

ตอยอดขยายผลการดําเนินงานสูโครงการประกวด “โรงเรียน
คารบอนต่ํา” เพือ่สงเสรมิกจิกรรมดานการพฒันาสงัคมคารบอนตํา่ 

(Low Carbon Society) ในสถานศึกษา และในท่ีสุดป 2559 

โครงการหองเรียนสีเขยีวขยับไปอกีกาว ดวยการขยายผลการดําเนิน

งานสูชมุชนและครอบครัวนักเรียนอยางเปนรปูธรรมเรียกวา “ชมุชน
ประหยดัพลงังานเบอร 5” เพ่ือใหเกดิการลดการใชพลังงานไฟฟา
ภายในครวัเรอืน เสรมิสรางความรวมมอืและการมสีวนรวมระหวาง 

กฟผ. โรงเรียน นักเรียน และครอบครัวของนักเรียน  

การสงมอบความรูไปยังโรงเรียนภายใตโครงการหองเรียน

สีเขียวน้ัน จะสําเร็จไมไดเลยหากไมไดรับความรวมมือและ

การสนับสนุนจากนักเรียน คุณครู และผูใหญคนสําคัญอยาง

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน (สพฐ.) เปนโชคดขีอง

เด็ก ๆ ที่มีผูใหญใจดีและมีแนวคิดใหความสําคัญกับเรื่องของการ

อนุรักษพลังงาน “พลังงานและสิ่งแวดลอมเปนเรื่องใกลตัว และมี

ผลตอการใชชีวิตของคนทุกระดับ ดังนั้น การปลูกฝงทัศนคติที่ดีให

แกเยาวชน จะชวยสรางพลังสําคัญที่จะขับเคล่ือนประเทศชาติให

พฒันาอยางย่ังยนื ดวยเหตผุลดงักลาว สพฐ. จงึใหความสําคญัและ

รวมสนับสนุนโครงการหองเรียนสีเขียวของ กฟผ. มาตลอด 20 ป 

ทัง้การนาํความรูเรือ่งการลดใชพลังงานและอนรุกัษสิง่แวดลอมมา

บรูณาการในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ในกลุมสาระ

การเรยีนรูทีเ่ก่ียวของ การพฒันาศกัยภาพบคุลากร คณุคร ูนกัเรยีน

ใหเปนแกนนําในการอนุรักษพลังงาน การสงเสริมใหขยายผลจาก

สถานศึกษา สูภาคครัวเรือนและชุมชน” คุณสุรศักดิ์ อินศรีไกร 

ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผน สพฐ. กลาวถึงความรวมมือกับ 

กฟผ. ในโครงการหองเรียนสีเขียว

สําหรับกาวตอไปของโครงการหองเรียนสีเขียว กฟผ. มีความ

ตัง้ใจตอยอดไปสู “สงัคมแหงการเรียนรู” หรอื Knowledge – Based 

Society เพ่ือสนบัสนนุใหโรงเรยีนเปนศูนยกลางในการเผยแพรและ

แบงปนความรูสูสังคม รวมถึงเปนแหลงเรียนรูดานพลังงานและ

สิ่งแวดลอมที่กาวทันโลก พรอมมุงเนนการสงเสริมและพัฒนาองค

ความรู (Knowledge) ทศันคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Practice) 

ในการใชทรพัยากรอยางรูคณุคา ดวยการบูรณาการองคความรูดาน

พลังงานและส่ิงแวดลอมในระดับโรงเรียน ตามแนวคิดศาสตร

พระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ผานกิจกรรมตาง ๆ ภายใตโครงการ

หองเรียนสีเขียว

consumption in the household, strengthening 
cooperation and participation among EGAT, 
schools, pupils, and their families.

Clearly, delivering knowledge to schools 
under the GCP would not be successful 
without the cooperation and support from 
pupils, teachers, and the Ofce of the Basic 
Education Commission (OBEC).

It is fortunate for the children to have 
kind-hearted people who appreciate the 
importance of energy conservation.

Mr. Surasak Insrikrai, policy and planning 
advisor at OBEC said, “The energy and the 
environment are subjects close to people, 
and affect lives at all levels.

“Cultivating a positive attitude among 
young people will go a long way to creating 
important forces that will drive the nation 
towards sustainable development.”

With this reason, Mr. Surasak pointed out, 
OBEC has emphasized and supported 
EGAT’s GCP for over 20 years by integrating 
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ความรวมมือ มุงม่ันและตั้งใจของคุณครู
และนักเรียน คือหัวใจของความสําเร็จ

จากการดาํเนนิกจิกรรมตาง  ๆ   ภายใตโครงการหองเรยีนสเีขยีว 

ในป 2562 ที่ผานมา โรงเรียนและครอบครัวนักเรียนกวา 2 หมื่น

ครวัเรือน สามารถลดการใชไฟฟาไดกวา 4 ลานหนวย ลดคาไฟฟา

ไดกวา 15 ลานบาท และลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดได

ถึง 2,200 ตัน เปนผลในเชิงประจักษที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้นในป 2563 

นี้ กฟผ. จึงไดจัดงานมอบรางวัล (EGAT GREEN LEARNING 

AWARDS) เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหแกนักเรียน คุณครู และ

โรงเรียน ที่มีผลงานโดดเดนและบรรลุเปาหมายของการอนุรักษ

พลังงานและสิ่งแวดลอมตามปณิธานของโครงการนี้

ในปนี้โรงเรียนอนุบาลชัยนาทไดรับถึง 4 รางวัลจากโครงการ

หองเรียนสีเขียว ประกอบดวย 1. โรงเรียนคารบอนตํ่า 2. โรงเรียน

คารบอนตํา่สูชมุชน 3. อาคารเบอร 5 ในสถานศึกษา และ 4. ครูหวัใจ

รักษพลังงาน นายสมศักดิ์ จิตรเอ้ือตระกูล ผูอํานวยการโรงเรียน

อนบุาลชยันาท ใหเกียรตเิลาใหฟงถงึความมุงมัน่ในการดาํเนนิงาน

ตามโครงการหองเรียนสีเขียว “โรงเรียนอนุบาลชัยนาทเขารวม

โครงการหองเรียนสเีขยีวของ กฟผ. ตัง้แตป  2557 พวกเราพยายาม

ปรับเปลี่ยนและปลูกฝงแนวคิดการอนุรักษพลังงานเรื่อยมา โดย

ในฐานะผูอํานวยการโรงเรียนตองเปนแบบอยางใหคุณครู ขณะ

เดียวกันคุณครูก็ตองเปนแบบอยางใหนักเรียน ตลอดระยะเวลา

การรวมทําโครงการมาไมเคยรู สึกเหน่ือยเพราะมองวาเปนส่ิง

สาํคญัทีต่องทาํเปนปกตนิสิยัอยูแลว อยางการปดไฟเมือ่ไมใช หรอื

การกินอาหารไมใหเหลือทิ้งเพื่อลดขยะ ซึ่งรางวัลตาง ๆ ที่ไดนั้น

เปนผลมาจากความรวมมือกันของทั้งคุณครูและนักเรียนนําสิ่งที่

สอนทีเ่รยีนรูไปปฏบิตัจิรงิ ขอบคณุ กฟผ. ทีน่าํความรูมาสอนใหกบั

โรงเรียน อีกทั้งยังเปนประโยชนตอทุกคนและสังคม”

อกีหน่ึงบทบาทหนาท่ีทีข่าดไมไดเลยสําหรบัโครงการหองเรยีน

สเีขยีว คอื “คณุครู” ผูทีจ่ะเปนตนแบบหรอืแมพมิพหลอหลอมความ

รูใหกบันักเรียนไดเขาใจกระบวนการดานการใชพลงังานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด “คุณครูมีแนวคิดตรงกับ 

กฟผ. ที่วาประเทศเราตองพัฒนาสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู 

the knowledge of energy saving and environmental conservation in the core curriculum. 
Moreover, this knowledge has been put into the potential development plan for each 
person by having teachers and pupils leading the energy conservation, expanding 
results from educational institutions to their households and communities.

EGAT is advancing the GCP by incorporating the ‘Knowledge-based Society’ 
concept to turn schools as a focal point for the dissemination and sharing of knowledge 
to societies, becoming a modern learning center on energy and environment. This 
project also focuses on the promotion and the development of knowledge, attitude, 
and practice on how to use the resources with appreciation of its value, integrating 
knowledge of energy and environment towards sustainable development and according 
to the King’s Philosophy at the school level through various activities under the GCP.

เราตองสรางคนเกงเพ่ือมาชวยกันพัฒนาประเทศในขณะเดียวกัน

คนเหลานั้นตองเปนคนดีดวย โครงการหองเรียนสีเขียวจึง

ตอบโจทยนีไ้ดเลย เพราะเมือ่ทกุคนไดเรยีนรูและลงมอืปฏบิตัแิลว 

ผลที่ไดคือนักเรียนสามารถสรางองคความรูนําไปชวยเหลือสังคม

และเกดิประโยชนทัง้ระดบัครวัเรอืน ชมุชน ประเทศ ไปจนถงึระดบั

โลก นอกจากน้ีสิ่งที่คุณครูเห็นผลอยางเปนรูปธรรม คือโรงเรียน

และท่ีบานของนักเรยีนเปล่ียนมาใชอปุกรณไฟฟาทีม่ปีระสทิธภิาพ

สูงเชนอุปกรณที่ไดฉลากเบอร 5 หลอดไฟ LED มีความรู และมี

อปุนสิยัทีเ่ปนมติรกบัส่ิงแวดลอม สงผลใหคาไฟของท่ีบานนกัเรียน 

โรงเรียนลดลง อีกทั้งเด็กยังไดนําความรูดานพลังงานไปขยายผล

และสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ  มากขึ้น ทั้งหมดนี้สวนหนึ่งเปนผล

มาจาก กฟผ. ที่มีความมุงมั่นตั้งใจสงเสริมและสนับสนุน สราง

สงัคมแหงภมูปิญญา ดานการใชพลังงานเพือ่ใหเกิดประสทิธภิาพ

สูงสุด ตลอดจนเปนที่ปรึกษาบริการใหความรูอยางจริงจังไมวาจะ

เปนการจัดอบรมสัมมนาใหกับคุณครู จัดคายหองเรียนสีเขียวให

กบัครูและนกัเรยีนแกนนาํ รวมถงึผลติสือ่อปุกรณ มาสนบัสนุนทาํ

ใหโครงการนี้สามารถขับเคลื่อนไปไดอยางดีเย่ียม” นางจันทนา 

เกษมพันธ คุณครูผูดูแลหองเรียนสีเขียวประจําโรงเรียนมัธยม

วัดหนองจอก กรุงเทพฯ หนึ่งในคุณครูซึ่งไดรับรางวัลวิทยากรครู

ผูสนับสนุนกิจกรรมโครงการหองเรียนสีเขียวตลอดป 2562

สุดทายนี้ ในงาน EGAT GREEN LEARNING AWARDS ได

มโีอกาสพบและพดูคยุกับนองการฟลด หรอื นางสาวอพฒัชา หงส

สิบสอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร นักเรียนที่มีหัวใจสีเขียวและ

หลงรักโครงการหองเรียนสีเขียวเขาอยางแรง นองการฟลดเลาวา 

“ปจจุบันกําลังจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยนําแฟม
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SUCCESS LIES ON COOPERATION, COMMITMENT, 
AND THE DETERMINATION OF TEACHERS AND PUPILS

GCP’s activities carried out last year at schools and over 20,000 
pupils’ households reected on the reduction of power consumption by 
more than four million kilowatt hours, slashing electricity bills by over 15 
million baht and cutting carbon dioxide emission by 2,200 tons _ a true 
empirical result.

Therefore, EGAT organized the “EGAT Green Learning Awards” 
event this year to honor pupils, teachers, and schools who have 
outstanding works in fullling energy and environmental conservation 
objectives as dened.

The Anuban Chainat School won four awards namely Low Carbon 
School, Low Carbon School towards Communities, Building with Energy 
Saving Label No.5, and Teachers with Energy Conservation Minds.

Mr. Somsak Jit-Eutrakul, Director of Anuban Chainat School, said 
his preschool has been participating in the EGAT’s GCP since 2014 and 
continuously tries to adapt and cultivate energy conservation concepts.

“As the school’s director, I must serve as a role model for teachers 
who in turn need to show good examples to pupils.

“Throughout the period of participation in this project, I have never 
felt tired because it is something I habitually do, like turning off the lights 
when not in use, or eating food without leaving any waste.”

He said the awards are the outcome of the cooperation of teachers 
and pupils who put what they have learned into practice.

“I would like to thank EGAT for bringing the knowledge to the school. 
It is also benecial to everyone and society,” Mr. Somsak noted.

Teachers play an indispensable role for the GCP as they serve as 
a prototype or fountain of knowledge for pupils, so the kids can 
understand the process of energy efciency for optimal benets.

สะสมผลงานหรือ Portfolio ที่ตนเองไดทํากิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับโครงการหองเรียนสีเขียว ไปยื่นเขา

คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวรไดสําเร็จ รูสึกดีใจมาก ๆ เพราะไดเขา

ในคณะท่ีตนเองชื่นชอบ ซึ่งการที่รูวาตนเองชอบอะไร อยากเรียนตออะไรก็เปนผลมาจากการไดเขา

โครงการหองเรียนสีเขียว จากท่ีแตกอนเพียงแครูสึกวาชอบอะไรท่ีเปนการรักษโลก แตเรายังไมรูวา

จะตองทําอยางไร    เมื่อไดเขาโครงการหองเรียนสีเขียวเรื่อยมาทําใหไดความรู แนวคิด และวิธีการที่

ถูกตองในการรักษาสิ่งแวดลอม มีความรูดานพลังงานมากขึ้นจนสามารถเขามหาวิทยาลัยในคณะท่ี

ใฝฝนได ตองขอขอบคุณและขอบอกรัก กฟผ. มาก ๆ คะ”

กฟผ. พรอมและยินดมีอบความรูสูสงัคม พวกเราดีใจทีม่สีวนทําใหสงัคมและประเทศไทย
มีสิ่งแวดลอมที่ดี ทําใหโลกใบนี้นาอยูมากยิ่งขึ้น และที่สําคัญคือทําใหทุกคนมีรอยยิ้ม 

“Teachers share a similar idea with EGAT that our country must 
develop into a learning society. We have to build talented people to help 
develop the nation while being good citizens as well,” said Mrs. Chantana 
Kasemphan, a teacher at Wat Nong Chok Secondary School in Bangkok, 
who won the award for supporting the Green Classroom Project in 2019.

“The GCP serves the aforementioned purposes because once pupils 
have learned and implemented, they can use the knowledge to benet 
their households, communities, country and the world.

“The most visible result was that the school and pupils’ houses have 
switched to high-efciency electrical equipment with energy saving label 
No.5 such as the LED bulbs, thus reducing their electricity bills. On a 
personal level, they are more knowledgeable and environmentally-
friendly. They can also apply the energy knowledge with their 
innovations.

“All of which are the result of EGAT’s determination to help build a 
society of wisdom in the aspects of optimizing energy efciency as well 
as providing consulting services by means of holding trainings for 
teachers, organizing  green classroom camps for teachers and pupils, 
and producing training tools which enable the project to move ahead 
very effectively,” Mrs. Chantana summed up.

Miss Aphatcha “Gareld” Hongsipsong, a 12th -grade student at 
Piriyalai School in Phrae Province, has developed a ‘green heart’ and a 
strong passion for the GCP.

She said she gained knowledge, concepts, and correct methods 
for environmental protection from her participation in the project.

Such involvement has gained her entry to the Faculty of Engineering 
at Naresuan University, as a new student of the environment 
department.

She said various activities related to GCP, which she has taken 
part, appeared to support her application for further study at the 
university.

“I’m so delighted that I will be able to study in my favorite faculty,” 
she said with a broad smile.

Her keenness for the subject comes as the result of participating in 
the GCP, she explained.

“I must thank EGAT very much for preparing me for the enrollment 
to my dream faculty,” she concluded.

EGAT is ready and willing to provide our knowledge to society. We 
are happy to contribute to Thailand’s healthier environment, making this 
world a better place to live in. Most importantly, we would love to put 
smiles on people’s faces. 
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ความรวมมือ มุงมั่นและตั้งใจของคุณครู
และนักเรียน คือหัวใจของความสําเร็จ

จากการดําเนนิกจิกรรมตาง  ๆ   ภายใตโครงการหองเรยีนสเีขยีว 

ในป 2562 ที่ผานมา โรงเรียนและครอบครัวนักเรียนกวา 2 หมื่น

ครัวเรือน สามารถลดการใชไฟฟาไดกวา 4 ลานหนวย ลดคาไฟฟา

ไดกวา 15 ลานบาท และลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดได

ถึง 2,200 ตัน เปนผลในเชิงประจักษที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้นในป 2563 

นี้ กฟผ. จึงไดจัดงานมอบรางวัล (EGAT GREEN LEARNING 

AWARDS) เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหแกนักเรียน คุณครู และ

โรงเรียน ที่มีผลงานโดดเดนและบรรลุเปาหมายของการอนุรักษ

พลังงานและสิ่งแวดลอมตามปณิธานของโครงการนี้

ในปนี้โรงเรียนอนุบาลชัยนาทไดรับถึง 4 รางวัลจากโครงการ

หองเรียนสีเขียว ประกอบดวย 1. โรงเรียนคารบอนตํ่า 2. โรงเรียน

คารบอนตํา่สูชมุชน 3. อาคารเบอร 5 ในสถานศึกษา และ 4. ครูหวัใจ

รักษพลังงาน นายสมศักดิ์ จิตรเอ้ือตระกูล ผูอํานวยการโรงเรียน

อนุบาลชยันาท ใหเกียรตเิลาใหฟงถงึความมุงมัน่ในการดาํเนนิงาน

ตามโครงการหองเรียนสีเขียว “โรงเรียนอนุบาลชัยนาทเขารวม

โครงการหองเรียนสีเขยีวของ กฟผ. ตัง้แตป  2557 พวกเราพยายาม

ปรับเปลี่ยนและปลูกฝงแนวคิดการอนุรักษพลังงานเรื่อยมา โดย

ในฐานะผูอํานวยการโรงเรียนตองเปนแบบอยางใหคุณครู ขณะ

เดียวกันคุณครูก็ตองเปนแบบอยางใหนักเรียน ตลอดระยะเวลา

การรวมทําโครงการมาไมเคยรู สึกเหน่ือยเพราะมองวาเปนส่ิง

สาํคญัทีต่องทาํเปนปกตนิสิยัอยูแลว อยางการปดไฟเมือ่ไมใช หรอื

การกินอาหารไมใหเหลือทิ้งเพ่ือลดขยะ ซึ่งรางวัลตาง ๆ ที่ไดนั้น

เปนผลมาจากความรวมมือกันของทั้งคุณครูและนักเรียนนําสิ่งที่

สอนทีเ่รยีนรูไปปฏบิตัจิรงิ ขอบคณุ กฟผ. ทีน่าํความรูมาสอนใหกบั

โรงเรียน อีกทั้งยังเปนประโยชนตอทุกคนและสังคม”

อกีหนึง่บทบาทหนาท่ีทีข่าดไมไดเลยสําหรบัโครงการหองเรยีน

สเีขยีว คอื “คณุคร”ู ผูทีจ่ะเปนตนแบบหรอืแมพมิพหลอหลอมความ

รูใหกบันกัเรียนไดเขาใจกระบวนการดานการใชพลังงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด “คุณครูมีแนวคิดตรงกับ 

กฟผ. ที่วาประเทศเราตองพัฒนาสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู 

the knowledge of energy saving and environmental conservation in the core curriculum. 
Moreover, this knowledge has been put into the potential development plan for each 
person by having teachers and pupils leading the energy conservation, expanding 
results from educational institutions to their households and communities.

EGAT is advancing the GCP by incorporating the ‘Knowledge-based Society’ 
concept to turn schools as a focal point for the dissemination and sharing of knowledge 
to societies, becoming a modern learning center on energy and environment. This 
project also focuses on the promotion and the development of knowledge, attitude, 
and practice on how to use the resources with appreciation of its value, integrating 
knowledge of energy and environment towards sustainable development and according 
to the King’s Philosophy at the school level through various activities under the GCP.

เราตองสรางคนเกงเพื่อมาชวยกันพัฒนาประเทศในขณะเดียวกัน

คนเหลานั้นตองเปนคนดีดวย โครงการหองเรียนสีเขียวจึง

ตอบโจทยนีไ้ดเลย เพราะเมือ่ทกุคนไดเรยีนรูและลงมอืปฏิบตัแิลว 

ผลที่ไดคือนักเรียนสามารถสรางองคความรูนําไปชวยเหลือสังคม

และเกดิประโยชนทัง้ระดบัครวัเรอืน ชมุชน ประเทศ ไปจนถงึระดบั

โลก นอกจากน้ีสิ่งที่คุณครูเห็นผลอยางเปนรูปธรรม คือโรงเรียน

และท่ีบานของนักเรยีนเปล่ียนมาใชอปุกรณไฟฟาทีม่ปีระสทิธภิาพ

สูงเชนอุปกรณที่ไดฉลากเบอร 5 หลอดไฟ LED มีความรู และมี

อปุนสิยัทีเ่ปนมติรกบัสิง่แวดลอม สงผลใหคาไฟของทีบ่านนกัเรยีน 

โรงเรียนลดลง อีกทั้งเด็กยังไดนําความรูดานพลังงานไปขยายผล

และสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ  มากขึ้น ทั้งหมดนี้สวนหนึ่งเปนผล

มาจาก กฟผ. ที่มีความมุงมั่นตั้งใจสงเสริมและสนับสนุน สราง

สงัคมแหงภมูปิญญา ดานการใชพลงังานเพือ่ใหเกดิประสทิธภิาพ

สูงสุด ตลอดจนเปนที่ปรึกษาบริการใหความรูอยางจริงจังไมวาจะ

เปนการจัดอบรมสัมมนาใหกับคุณครู จัดคายหองเรียนสีเขียวให

กบัครูและนกัเรยีนแกนนาํ รวมถงึผลิตสือ่อปุกรณ มาสนบัสนุนทาํ

ใหโครงการนี้สามารถขับเคลื่อนไปไดอยางดีเยี่ยม” นางจันทนา 

เกษมพันธ คุณครูผูดูแลหองเรียนสีเขียวประจําโรงเรียนมัธยม

วัดหนองจอก กรุงเทพฯ หนึ่งในคุณครูซึ่งไดรับรางวัลวิทยากรครู

ผูสนับสนุนกิจกรรมโครงการหองเรียนสีเขียวตลอดป 2562

สุดทายนี้ ในงาน EGAT GREEN LEARNING AWARDS ได

มโีอกาสพบและพดูคุยกบันองการฟลด หรอื นางสาวอพฒัชา หงส

สิบสอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร นักเรียนที่มีหัวใจสีเขียวและ

หลงรักโครงการหองเรียนสีเขียวเขาอยางแรง นองการฟลดเลาวา 

“ปจจุบันกําลังจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยนําแฟม
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SUCCESS LIES ON COOPERATION, COMMITMENT, 
AND THE DETERMINATION OF TEACHERS AND PUPILS

GCP’s activities carried out last year at schools and over 20,000 
pupils’ households reected on the reduction of power consumption by 
more than four million kilowatt hours, slashing electricity bills by over 15 
million baht and cutting carbon dioxide emission by 2,200 tons _ a true 
empirical result.

Therefore, EGAT organized the “EGAT Green Learning Awards” 
event this year to honor pupils, teachers, and schools who have 
outstanding works in fullling energy and environmental conservation 
objectives as dened.

The Anuban Chainat School won four awards namely Low Carbon 
School, Low Carbon School towards Communities, Building with Energy 
Saving Label No.5, and Teachers with Energy Conservation Minds.

Mr. Somsak Jit-Eutrakul, Director of Anuban Chainat School, said 
his preschool has been participating in the EGAT’s GCP since 2014 and 
continuously tries to adapt and cultivate energy conservation concepts.

“As the school’s director, I must serve as a role model for teachers 
who in turn need to show good examples to pupils.

“Throughout the period of participation in this project, I have never 
felt tired because it is something I habitually do, like turning off the lights 
when not in use, or eating food without leaving any waste.”

He said the awards are the outcome of the cooperation of teachers 
and pupils who put what they have learned into practice.

“I would like to thank EGAT for bringing the knowledge to the school. 
It is also benecial to everyone and society,” Mr. Somsak noted.

Teachers play an indispensable role for the GCP as they serve as 
a prototype or fountain of knowledge for pupils, so the kids can 
understand the process of energy efciency for optimal benets.

สะสมผลงานหรือ Portfolio ที่ตนเองไดทํากิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับโครงการหองเรียนสีเขียว ไปยื่นเขา

คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวรไดสําเร็จ รูสึกดีใจมาก ๆ เพราะไดเขา

ในคณะที่ตนเองช่ืนชอบ ซึ่งการที่รูวาตนเองชอบอะไร อยากเรียนตออะไรก็เปนผลมาจากการไดเขา

โครงการหองเรียนสีเขียว จากท่ีแตกอนเพียงแครูสึกวาชอบอะไรท่ีเปนการรักษโลก แตเรายังไมรูวา

จะตองทําอยางไร    เมื่อไดเขาโครงการหองเรียนสีเขียวเรื่อยมาทําใหไดความรู แนวคิด และวิธีการที่

ถูกตองในการรักษาสิ่งแวดลอม มีความรูดานพลังงานมากขึ้นจนสามารถเขามหาวิทยาลัยในคณะที่

ใฝฝนได ตองขอขอบคุณและขอบอกรัก กฟผ. มาก ๆ คะ”

กฟผ. พรอมและยินดมีอบความรูสูสงัคม พวกเราดีใจท่ีมสีวนทําใหสงัคมและประเทศไทย
มีสิ่งแวดลอมที่ดี ทําใหโลกใบนี้นาอยูมากยิ่งขึ้น และที่สําคัญคือทําใหทุกคนมีรอยยิ้ม 

“Teachers share a similar idea with EGAT that our country must 
develop into a learning society. We have to build talented people to help 
develop the nation while being good citizens as well,” said Mrs. Chantana 
Kasemphan, a teacher at Wat Nong Chok Secondary School in Bangkok, 
who won the award for supporting the Green Classroom Project in 2019.

“The GCP serves the aforementioned purposes because once pupils 
have learned and implemented, they can use the knowledge to benet 
their households, communities, country and the world.

“The most visible result was that the school and pupils’ houses have 
switched to high-efciency electrical equipment with energy saving label 
No.5 such as the LED bulbs, thus reducing their electricity bills. On a 
personal level, they are more knowledgeable and environmentally-
friendly. They can also apply the energy knowledge with their 
innovations.

“All of which are the result of EGAT’s determination to help build a 
society of wisdom in the aspects of optimizing energy efciency as well 
as providing consulting services by means of holding trainings for 
teachers, organizing  green classroom camps for teachers and pupils, 
and producing training tools which enable the project to move ahead 
very effectively,” Mrs. Chantana summed up.

Miss Aphatcha “Gareld” Hongsipsong, a 12th -grade student at 
Piriyalai School in Phrae Province, has developed a ‘green heart’ and a 
strong passion for the GCP.

She said she gained knowledge, concepts, and correct methods 
for environmental protection from her participation in the project.

Such involvement has gained her entry to the Faculty of Engineering 
at Naresuan University, as a new student of the environment 
department.

She said various activities related to GCP, which she has taken 
part, appeared to support her application for further study at the 
university.

“I’m so delighted that I will be able to study in my favorite faculty,” 
she said with a broad smile.

Her keenness for the subject comes as the result of participating in 
the GCP, she explained.

“I must thank EGAT very much for preparing me for the enrollment 
to my dream faculty,” she concluded.

EGAT is ready and willing to provide our knowledge to society. We 
are happy to contribute to Thailand’s healthier environment, making this 
world a better place to live in. Most importantly, we would love to put 
smiles on people’s faces. 
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¨.¡ÒÞ¨¹ºØÃÕ

μíÒºÅ “ª‹Í§ÊÐà´Ò” ¨Ñ§ËÇÑ´¡ÒÞ¨¹ºØÃÕ ªØÁª¹·Õè “¤¹” áÅÐ “ªŒÒ§»†Ò” 
μ‹Ò§à¡×éÍ¡ÙÅ¡Ñ¹ ÍÂÙ‹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§Ê§ºÊØ¢ â´ÂÁÕÊÑμÇ�μÑÇàÅç¡¨ÔëÇÍÂ‹Ò§ “¼Öé§” 
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ÊÃŒÒ§ÃÒÂä´ŒÁÒ¡ÁÒÂãËŒªÒÇªØÁª¹ª‹Í§ÊÐà´Ò ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéªØÁª¹ª‹Í§ÊÐà´ÒÂÑ§ÁÕ
àÃ×èÍ§ÃÒÇ¹‹Ò·Öè§ÍÕ¡à¾ÕÂº ·ÕèÃÍãËŒ¼ÙŒÁÒàÂ×Í¹ä´Œ¤Œ¹ËÒ

àÃ×èÍ§ / STORY : แพรวพิสาข เถาลัดดา / Praewpisa Thaoladda

à Ố¹»†Ò
´Ù¼Öé§¡Å‹Í§
Å‹Í§á¾à» ‚Â¡
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ชมุชนบานชองสะเดา เปนชมุชนทีใ่กลชดิ
กับ เขื่อนทาทุ งนา และ เขื่อนศรีนครินทร 
จังหวัดกาญจนบุรี ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) ซึ่งไดอยูรวมกันมา เกื้อหนุนจุนเจือ
ซึ่งกันและกันดั่งญาติพี่นอง กฟผ. เล็งเห็นวา
ทุกจังหวัดที่มีโรงไฟฟาและเข่ือน ตาง ๆ 
ทั่วประเทศ สามารถพัฒนาการทองเท่ียวได 
เพราะ กฟผ. มีเขื่อน มีโรงไฟฟาที่มีวิวทิวทัศน
สวยงาม มีบานพักที่พรอมรับนักทองเท่ียว 
มีประวัติความเปนมา มีเร่ืองราวท่ีสามารถ
ถายทอดใหนักทองเที่ยวไดรับรู  ในขณะที่
ชุมชนโดยรอบมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่
หลากหลายและนาสนใจ มีศักยภาพในการ
พฒันาชุมชนใหเปนสถานท่ีทองเท่ียวได กฟผ. 
จึงไดรวมกับเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชน 
สรางศักยภาพดานการทองเที่ยวของชุมชน
รอบ กฟผ. เพ่ือสนับสนุนใหเกิดรายไดกับ
ชุมชนอยางยั่งยืน 

สาํหรบับานชองสะเดา เปนพืน้ทีท่ีม่ปีา นํา้ 
และมีชางปาอาศัยอยูมาก ซึ่งชาวบานมักได
รบัผลกระทบจากการทีช่างปาบกุรกุพืน้ทีท่าํกนิ
และที่อยูอาศัย ทําใหเกิดความเสียหายเปน
อยางมาก ชาวบานจึงหาทางที่จะอยูรวมกัน
กบัชางปาอยางสงบสขุ โดยตองไมทาํอนัตราย
ตอชางปา ดวยภูมิปญญาชาวบานท่ีไดไป
ศึกษาดูงานท่ีโครงการร้ัวรังผึ้ง ณ เขตรักษา
พนัธุสตัวปาภหูลวง อาํเภอภูเรอื จงัหวัดเลย ที่
นําผึ้งมาปองกันชางปาโดยไมทําอันตรายตอ
ชาง ชาวบานชองสะเดาจึงไดนํามาปรับใชใน
ชุมชน ผลที่ได คือทําใหชางกับคนอยูรวมกัน
อยางสงบสุข และยังไดผลพลอยไดเปนนํ้าผึ้ง
มาขายเปนรายไดของชุมชนอีกดวย

นอกจากนี้  กฟผ .  ซึ่งเป นหนวยงาน
รฐัวสิาหกจิ และ บรษิัท โลเคลิ อไลค จํากดั 
เครือขาย Start Up ดานการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว ไดเล็งเห็นความนาสนใจและ

Chong Sadao Sub-district in Kanchanaburi Province is a community 
where people and wild elephants coexist peacefully, supporting each 
other. The bee is an intermediary which brings peace to humans and 
pachyderms while producing honey that has become a good source of 
income for Chong Sadao people. 

There are many other stories at Chong Sadao community waiting to be discovered 
by visitors. Chong Sadao community lies close to Tha Thung Na and Srinagarind Dams, 
both of which are operated by the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT). 
Both parties have been working together and supporting each other like a family does.

EGAT came up with an idea that all provinces where its power plants and dams 
are located can be turned into tourist magnets, thanks to their beautiful sceneries, 
the availability of accommodations for visitors, and some histories waiting to be 
told. 

CHONG SADAO’S 
HIGHLIGHTS:
TREKKING, WET RAFTING AND BEE WATCHING
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ศักยภาพในการพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว
ของบานชองสะเดา จังหวัดกาญจนบุรี จึงได
รวมกันพฒันา “เสนทางทองเท่ียวชองสะเดา” 
โดยได รับความร วมมือจากชุมชนบ าน
ชองสะเดาอยางดีเยี่ยม ในการใหข อมูล 
รวมพฒันาเสนทางทองเท่ียว พฒันาศกัยภาพ
ชุมชน และเปนเจ าบานท่ีพร อมตอนรับ
นักทองเที่ยวไดอยางสมบูรณแบบ

¡Ô¨¡ÃÃÁá¹Ð¹íÒ “·‹Í§à·ÕèÂÇª‹Í§ÊÐà´Ò”
à Ố¹»†Ò – เสนทางเดินปาท่ีนีอ่ดุมสมบูรณได

กเ็พราะความรวมมอืของคนในชุมชนทีช่วยกัน 
เม่ือปาสมบรูณ แหลงนํา้ก็สมบรูณ ชวยใหชาง
ปาไดมีอาหารกิน มีนํ้าดื่มตลอดทั้งป โดยเรา
จะเดินปากันในเวลากลางวัน ซึ่งระหวางเดิน
ปาน้ัน เราจะไดเหน็รอยเทา และมลูของชาง ที่
เพิ่งเดินผานผืนปานี้ในเวลากลางคืนเพื่อหา
อาหารดวย

´Ù¼Öé §¡Å ‹Í§ – คือองคความรู แบบ
ธรรมชาต ิทีช่วยใหคนกบัชางปาอยูดวยกนัได
อยางสงบ ผึ้งที่ชาวบานเลี้ยงในกลองรอบ ๆ
บาน จะชวยกนัชางไมใหเขามาในบรเิวณบาน 
ขณะเดียวกนักช็วยใหชาวบานมรีายไดเพิม่ขึน้
ทุกป จากการเก็บนํ้าผึ้งขาย ซึ่งรับรองไดวา
นํ้าผ้ึงของชุมชนชองสะเดาจะเปนน้ําผ้ึงแทที่
สดใหม เพราะผลิตจากผึ้งที่เลี้ยงเองที่ชุมชน

Å‹Í§á¾à»‚Â¡ – เดินเทาจากชมุชนไมถงึ 
5 นาที จะมาถึงเสนทางลองแพ นํ้าในลํานํ้า
ปลอยมาจากเขื่อนศรีนครินทร ในความดูแล
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

Meanwhile, each surrounding community has interesting diverse lifestyles and 
cultures with the potential to be developed into tourist attractions. EGAT has thus 
collaborated with the public and private networks to create tourism potential for 
communities around EGAT facilities, which will enable them to earn sustainable 
income.

Chong Sadao lies in an area with forests, water resources, and a lot of wild 
elephants. Villagers were often affected by wild elephants invading their farming 
areas and habitats, causing extensive damage. Villagers have tried to nd a way to 
live peacefully with the wild mammals without harming them.

With the local wisdom learned from a visit to the Beehive Fence Project at Phu 
Luang Wildlife Sanctuary in Phu Ruea District, Loei Province, villagers nally found a 
solution. They have successfully adapted the project’s model method which uses 
bees to fend off the wild elephants without really harming them. The result is that 
elephants and people can now live together in peace while the community is making 
money by selling honey. 

Furthermore, EGAT, as a state enterprise, has collaborated with Local Alike, a 
startup in tourism development, to develop the Chong Sadao tourism routes.

The collaboration has obtained excellent cooperation from the community in 
providing information, developing tourism routes, enhancing the community’s potential, 
and being a good host to welcome tourists.
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(กฟผ.) สามารถเลนน้ําไดตลอดเสนทาง 
ววิสองขางทางเปนปาเขยีวและเทอืกเขาสลบั
ซอนกันไป

การทองเที่ยวชองสะเดา มีหลากหลาย
กิจกรรมและหลายสถานที่ท องเที่ยวที่รอ
นกัทองเท่ียวไปสัมผัสดวยตนเอง มทีัง้กิจกรรม
สนุก ๆ  แบบ Adventure อยางการเดนิปา และ 
ลองแพเปยก มีกิจกรรมเสริมความรู ไดเรียนรู
วิถีชีวิตชุมชน อยางการเลี้ยงผึ้งกลอง การทํา
เกษตรอินทรีย และไดพักผอนในสถานท่ีที่มี
ธรรมชาติสวย ๆ ที่เขื่อนทาทุงนา และเขื่อน
ศรีนครินทร

ผูที่สนใจสามารถติดตอกับชุมชนโดยตรง
ไดที่ คุณกฤษณา ขวัญเมือง (ออย) ผูประสาน
งานชุมชน โทร. 085-291-0993

 ทัง้น้ี การเขารวมบางกจิกรรมจะขึน้อยูกบั
สภาพแวดลอมในชวงเวลานั้น ๆ สามารถ
ติดตอสอบถามจากผูประสานงานชุมชนเพื่อ
ตรวจสอบตารางกิจกรรมกอนการเดินทาง 

WHAT TO DO WHEN VISITING CHONG SADAO
TREKKING _ There are hiking trails crisscrossing through forests, whose richness 

is due to the community’s conservation. As the forests and water resources and 
abundant, there is enough food and water for the wild elephants throughout the year.  
Taking a walk in the trails during the daytime, visitors can nd footprints and droppings 
of elephants, which roam the woods in search of food in the previous night.

WATCHING BEEKEEPING BOX _ Bees prove to be the key natural element 
preventing the conict between human and wild elephants. The bees that the villagers 
raise in the boxes around the house deter elephants from entering their residences. 
Those bees also produce fresh honey which villagers can collect and sell.

WET RAFTING _ Less than a 5-minute walk from the community is the rafting 
routes on the stream, with the water released from the EGAT-operated Srinagarind 
Dam. Visitors can enjoy swimming along the stream amid the views of lush forests 
and mountains.  

There are a variety of activities and tourist attractions in Chong Sadao that await 
tourists to experience by themselves.

There are both fun-lled adventure-styled activities like hiking and wet rafting; 
and educational activities in which visitors can learn local way of life through 
beekeeping box, organic farming, or simply relaxing amid 
beautiful nature at Tha Thung Na and Srinagarind Dams.

For those who are interested, please  contact 
Krisana Kwanmuang (Oi), the community 
coordinator, at Tel. 085-291-0993. The availability 
of some activities is subject to circumstances 
at a given time. Contact the community 
coordinator to check the activity schedule in 
advance. 
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(กฟผ.) สามารถเลนน้ําไดตลอดเสนทาง 
ววิสองขางทางเปนปาเขียวและเทอืกเขาสลบั
ซอนกันไป

การทองเท่ียวชองสะเดา มีหลากหลาย
กิจกรรมและหลายสถานที่ท องเที่ยวที่รอ
นกัทองเทีย่วไปสมัผสัดวยตนเอง มทีัง้กจิกรรม
สนกุ ๆ  แบบ Adventure อยางการเดนิปา และ 
ลองแพเปยก มีกิจกรรมเสริมความรู ไดเรียนรู
วิถีชีวิตชุมชน อยางการเลี้ยงผึ้งกลอง การทํา
เกษตรอินทรีย และไดพักผอนในสถานท่ีที่มี
ธรรมชาติสวย ๆ ที่เขื่อนทาทุงนา และเขื่อน
ศรีนครินทร

ผูที่สนใจสามารถติดตอกับชุมชนโดยตรง
ไดที่ คุณกฤษณา ขวัญเมือง (ออย) ผูประสาน
งานชุมชน โทร. 085-291-0993

 ทัง้นี ้การเขารวมบางกจิกรรมจะขึน้อยูกบั
สภาพแวดลอมในชวงเวลานั้น ๆ สามารถ
ติดตอสอบถามจากผูประสานงานชุมชนเพื่อ
ตรวจสอบตารางกิจกรรมกอนการเดินทาง 

WHAT TO DO WHEN VISITING CHONG SADAO
TREKKING _ There are hiking trails crisscrossing through forests, whose richness 

is due to the community’s conservation. As the forests and water resources and 
abundant, there is enough food and water for the wild elephants throughout the year.  
Taking a walk in the trails during the daytime, visitors can nd footprints and droppings 
of elephants, which roam the woods in search of food in the previous night.

WATCHING BEEKEEPING BOX _ Bees prove to be the key natural element 
preventing the conict between human and wild elephants. The bees that the villagers 
raise in the boxes around the house deter elephants from entering their residences. 
Those bees also produce fresh honey which villagers can collect and sell.

WET RAFTING _ Less than a 5-minute walk from the community is the rafting 
routes on the stream, with the water released from the EGAT-operated Srinagarind 
Dam. Visitors can enjoy swimming along the stream amid the views of lush forests 
and mountains.  

There are a variety of activities and tourist attractions in Chong Sadao that await 
tourists to experience by themselves.

There are both fun-lled adventure-styled activities like hiking and wet rafting; 
and educational activities in which visitors can learn local way of life through 
beekeeping box, organic farming, or simply relaxing amid 
beautiful nature at Tha Thung Na and Srinagarind Dams.

For those who are interested, please  contact 
Krisana Kwanmuang (Oi), the community 
coordinator, at Tel. 085-291-0993. The availability 
of some activities is subject to circumstances 
at a given time. Contact the community 
coordinator to check the activity schedule in 
advance. 
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BEWARE OF 
THE FLU 
DURING 
THIS RAINY 
SEASON

ฝนนี้...
ระวังไขหวัดใหญกันนะ

4 6 |

ในประเทศไทยมีรายงานพบผูปวยโรคไขหวัดใหญตลอดทั้งป โรคนี้เปนโรคที่เกิดขึ้นมาตามฤดูกาล พบมากใน
ฤดูฝนและฤดูหนาว โดยสวนใหญเปนไขหวัดใหญสายพันธุเอ H1N1 กับ H3N2 และสายพันธุบี ซึ่งไมใช
สายพันธใุหมและยังไมพบการกลายพันธขุองไขหวัดใหญในไทย ในฤดูฝนและฤดูหนาวน้ี ขอใหทกุทานดูแลสขุภาพ
และปองกันตนเองอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะกลุมเสี่ยง เชน เด็กเล็ก ผูสูงอายุ หญิงตั้งครรภ ผูที่มีโรคประจําตัว 
และผูที่เปนโรคอวน ควรเฝาระวังมากเปนพิเศษหากมีไขสูง ปวดกลามเน้ือมาก ออนเพลีย อาการไมดีขึ้นใน 
48 ชั่วโมง ควรรีบพบแพทย 

In Thailand, influenza cases are 
reported throughout the year. However, 
it is a seasonal disease, found mainly 
during the rainy season and winter.

There are two main types of 
influenza - influenza A (H1N1) and 
(H3N2), and influenza B, both of which 
are not new species and no mutation 
has been found in the country.

In the rainy season and this winter, 
everyone is advised to take care of 
the i r  hea l th and a lways protect 
themselves especially at-risk groups 
such as small children, the elderly, 
pregnant women, people with medical 
conditions and those who are obese.

àÃ×èÍ§ / story : ฝายแพทยและอนามัย กฟผ. / EGAT Medical and Health Division
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ไขหวดัใหญ เกดิจากเช้ือไวรสัไขหวดัใหญ 
(Inuenza Virus) สามารถแพรกระจายตดิตอ
ได โดยการไอหรือจามรดกัน การสัมผัสสิง่ของ
เครื่องใชรวมกัน โดยเชื้อจะเขาสูรางกายทาง 
จมูก ตา ปาก

If someone has a high fever, extreme 
muscle pain, fatigue, and symptoms do not 
improve after 48 hours, then they should 
seek medical advice.

Inuenza is caused by the inuenza 
virus and can be contagious and transmitted 
through coughing and sneezing, as well as 
by touching of shared objects that may have 
picked up the virus. The infection enters the 
body through the nose, eyes, mouth.

FLU CAN BE PREVENTED BY:
1. Maintaining good health, exercising regularly and getting 

enough rest
2. Washing hands frequently with soap and water; and wiping 

surfaces and objects that are frequently used
3. Avoiding busy places, poorly ventilated areas
4. Not sharing personal items with others
5. Vaccinating against inuenza especially for at-risk groups, 

e.g., young children, pregnant women, the elderly, people 
with chronic illnesses and medical staff

Inuenza patients should prevent the spread of infection to 
others by washing hands frequently, covering the nose and mouth 
when coughing and sneezing, wearing a face mask and staying 
at home. Observe these guidelines to ensure the good hygiene of 
everyone.

ไขหวัดใหญปองกันได
1. รักษาสุขภาพใหแข็งแรง ออกกําลังกายสม่ําเสมอ พักผอนให

เพียงพอ
2. ลางมือบอย ๆ ดวยนํ้าและสบู เช็ดทําความสะอาดพ้ืนผิวและ

สิ่งของที่มีคนสัมผัสบอย ๆ
3. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนพลุกพลาน อากาศถายเทไมสะดวก
4. ไมใชสิ่งของบุคคลรวมกับผูอื่น
5. ฉดีวคัซนีปองกันไขหวัดใหญ โดยเฉพาะกลุมเสีย่ง ไดแก เดก็เล็ก 

หญิงตั้งครรภ ผูสูงอายุ ผูปวยโรคเรื้อรัง บุคลากรทางการแพทย

ผูเปนโรคไขหวัดใหญ ควรปองกันการแพรกระจายเชื้อสูผูอื่นโดย
การลางมือบอย ๆ ปดปากปดจมูกทุกคร้ังเวลาไอจาม สวมหนากาก
อนามัย และควรหยุดพักรักษาตวัอยูบาน ควรทําตามนี้เพื่อสุขอนามัย
ที่ดีของทุกคน 

มีนํ้ามูกใส ไอแหง ๆ เจ็บคอ
Clear mucus, dry cough, sore throat

ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกลามเนื้อ
Headache, muscle aches

มีไขสูง หนาวสั่น
High fever, chills

ออนเพลีย เบื่ออาหาร
Exhaustion, loss of appetite

อาการ SYMPTOMS
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H E A L T H  T I P S

PM 2.5
ฝุนพิษขนาดเล็ก 
ทําลายสุขภาพ
อยาวางใจ PM 2.5 ฝุนละอองขนาดเล็กในอากาศ กับวิกฤต
สุขภาพที่คนไทยจะตองแลก รูเทาทันลดความเสี่ยงเกิดโรคได 
หลายคนคงสังเกตเห็นไดวาในทองฟาของเราน้ันปกคลุมไปดวย
หมอกจาง ๆ โดยหารูไมวาที่ตาเรามองเห็นนั้นกลับไมใชหมอก 
หากแตคือฝุนควันที่มีมากจนเกินคามาตรฐาน ดังที่กรมควบคุม
มลพิษไดออกมากลาววา หมอกหนาทึบที่เรามองเห็นนั้นเกิดจาก
คาฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกินมาตรฐาน สงผลราย
ทําลายสุขภาพ เพ่ือสุขภาพที่แข็งแรงหางไกลโรค จะพาไปทํา
ความรูจักกับฝุนละอองขนาดเล็กที่มีชื่อวา PM 2.5 ทําไมถึง
ตองระวัง!

àÃ×èÍ§ / story : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
Thai Health Promotion Foundation
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PM 2.5: 
TINY 

POISONOUS 
DUST

Do not belittle PM 2.5, invisible 
microscopic particles drifting in the air, 
and the consequent health crisis that 
Thai people now have to endure. 
Knowing how to reduce the risk of 
diseases caused by PM 2.5 is essential.

Many people may have noticed that 
our skies are covered with faint fog which 
indeed is not fog. It is an extremely fine 
dust that far exceeds a standard amount; 
which the Pollution Control Department 
has warned causes a detrimental effect 
to health.

To avoid diseases caused by the PM 
2.5 particles, would like to introduce the 
PM 2.5 dust to you and why we have to 
be cautious.
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PM 2.5 คือฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน หรือเทียบใหเห็นภาพคือมี
ขนาดเลก็ประมาณ 1 ใน 25 ของเสนผมมนษุย ขนจมกูไมสามารถกรองได สามารถ
แพรกระจายสูทางเดินหายใจ กระแสเลือด และแทรกซึมกระบวนการทํางานของ
อวัยวะตาง ๆ เพิ่มความเสี่ยงโรคเรื้อรัง อาทิ โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือด
ในสมอง โรคติดเชื้อเฉียบพลันในระบบหายใจสวนลาง โรคมะเร็งปอด โรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง 

PM 2.5 อันตรายแคไหน ?
องคการอนามัยโลกกําหนดให PM 2.5 อยูในกลุมที ่1 ของสารกอมะเร็ง ตัง้แต

ป 2556 เปนสาเหตุ 1 ใน 8 ของประชากรโลกเสียชีวิตกอนวัยอันควร เพิ่มความ
เสี่ยงโรคเรื้อรัง เชน โรคหลอดเลือดในสมอง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคมะเร็งปอด 
โรคหัวใจขาดเลือด โรคติดเชื้อเฉียบพลันในระบบหายใจสวนลาง

PM 2.5 มาจากไหน ?
1. สภาพอากาศเปล่ียน ทําใหอากาศนิ่ง ลมนอย ฝุนสะสมตัวไดมาก
2. ฝุนจากการจราจร เขมาไอเสียรถยนต
3. ฝุนจากงานกอสราง ทั้งรถไฟฟา อุโมงค คอนโดมิเนียม ฯลฯ
4. ฝุนจากการเผาในท่ีโลงแจง เชน เผาหญา
5. ฝุนจากการผลิตโดยภาคอุตสาหกรรม

วิธีปองกันตัวจากฝุนขนาดเล็ก PM 2.5 เลี่ยง – ลด การทํากิจกรรมกลางแจง 
หรือใชหนากากปองกนัฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึง่ตองเปนหนากากแบบ N95 
เทานั้น 
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PM 2.5 is dust that is no more than 2.5 
microns, or simply put a size of about 1 in 25 
of human hair. The nose hair cannot lter out 
the particles, which can spread to the 
respiratory tract, bloodstream and penetrate 
the organs, increasing the risk of chronic 
diseases such as ischemic heart disease, 
cerebrovascular disease, acute lower 
respiratory infections, lung cancer, and chronic 
obstructive pulmonary disease.

HOW DANGEROUS IS PM 2.5?
The World Health Organization has since 

2013 categorized PM 2.5 in the rst group of 
carcinogens, one in the eight causes of the 
world's premature deaths. It also increases the 
risk of chronic diseases such as stroke, chronic 
obstructive pulmonary disease, lung cancer, 
ischemic heart disease, and acute infectious 
diseases in the lower respiratory system.

WHERE DOES PM 2.5 COME FROM?
1. Climate change which makes the air still, 

little wind, more dust accumulation
2. Dust from trafc, soot from a car’s exhaust
3. Dust from construction works including 

Sky Train, tunnels, condominiums, etc.
4. Dust from burning in open ground such as 

burning grass
5. Dust from industries

How to protect yourself from PM 2.5 
particles? Avoid outdoor activities and 
only wear the N95 type mask. 



PHUNPHIN
NOT POPULAR BUT DELIGHTFUL

“พุนพิน”
ไมอินเทรนดแตโดนใจ 

ถึงจะเปนแคอําเภอรองของจังหวัดสุราษฎรธานี แต
พุนพินก็มีแรงดึงดูดมากพอใหนักทองเท่ียวผูหลงใหล
ในธรรมชาติและวิถีชุมชนจะตกหลุมรักไดไมยาก

พูดก็พูดเถอะ ถาเอยถึงสุราษฎรธานี นักทองเที่ยวตาม
กระแสมักนึกถึงเกาะสวย ๆ  นํา้ทะเลใส ๆ  ของหมูเกาะสมุย ตาม
ดวยผืนนํ้าสีเขียวมรกตในออมกอดขุนเขาของเขื่อนเชี่ยวหลาน 
มากกวาชื่อของ “พุนพิน” ที่ไมชินหูสักเทาไหร 

อนัทีจ่รงิพนุพนิกใ็ชวาธรรมดาซะทีไ่หน แตเปนถงึศนูยกลาง
การคมนาคมของจังหวัดเพราะเปนที่ตั้งของสถานีรถไฟและ
สนามบินสุราษฎรธานี อีกทั้งมีแมนํ้าตาปและแมนํ้าพุมดวง 
แมนํา้สายสําคัญของภาคใตไหลผานกอนออกทะเลท่ีอาวบานดอน
รวมถึงมีคลองสาขาอีกหลายสาย พุนพินในอดีตจึงมีฐานะเปน
เมืองทาคาขายทางทะเลท่ีสําคัญของภาคใตดวย

Even though it is just a small district of Surat Thani, 
Phunphin does have enough attractions to draw tourists, who 
are passionate about nature and local communities.

 Mentioning Surat Thani, trendy tourists tend to think of the beautiful 
landscape and clear water of Koh Samui and the emerald green water  embraced 
with mountains of Cheow Larn Dam rather than the unfamiliar name of Phunphin.

 In fact, Phunphin is not that mundane at all. It is the transportation hub of 
the province with the train station and Surat Thani airport. It is also where two 
major rivers of the South _ Tapi and Phum Duang _ ow into the sea at Ban Don 
Bay, along with many canals. Phunphin in the past was thus an important 
maritime trading port in the South.
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โลกใบเล็กที่ลีเล็ด
เราเลือกท่ีจะทําความรูจักพุนพินใหมากข้ึน ผานโลกใบเล็กของชุมชนใน

ตําบลลีเล็ด ชุมชนที่อาบไวดวยกลิ่นอายทะเลมากกวาภูเขา โดยมีปาชายเลน
กวา 8,000 ไร ถนนหลายสายในลีเล็ดมักเต็มไปดวยพรรณไมปาชายเลน เชน 
ตนจาก โกงกาง แสม ตะบูน และลําพูตนสูงใหญ จึงไมแปลกที่การชมหิ่งหอย
ยามคํ่าคืนจะเปนหนึ่งในกิจกรรมเที่ยวยอดนิยมของลีเล็ด  

คุณแอ-นุชนารถ สิงหภูติ และคุณอํา-อําภวรรณ เทพพิพิธ สองผูหญิงเกง
แหงลีเล็ด ผูรวมบุกเบิกการทองเท่ียวในชุมชน ขันอาสาพาเราไปรูจักวิถีแหง
ลีเล็ดในหลากหลายมุม เร่ิมกันดวยธรรมชาติยามเชาของคลองพุนพิน ซึ่งเปน
คลองสาขาของแมนํ้าตาปที่ไหลผานทานํ้าวัดบางใหญ 

ที่นี่มีเรือประมงชาวบานพรอมพาเราลองคลองออกทะเล ไปดูการทํากร่ํา
ลอปลาหรือบานปลา คอกหอย ทอดแห ระหวางลองเรือจะไดชมความอุดม
สมบูรณของปารุกทะเลหรือปาชายเลนที่ชาวลีเล็ดชวยกันดูแลเพื่อเปนแหลง
อนุบาลสัตวนํ้า และเปนตูกับขาวชุมชนที่ทาํใหมีกุงหอยปูปลากินกันตลอดป 

A SMALL WORLD AT LI LED
We choose to get to know more about Phunphin through 

the communities in Li Led Sub-district that bathe with the sea 
vibes than mountains.

This is an area with over 8,000 rais of mangrove forests. 
Many roads are lined with mangrove plants including Nipa 
Palm, Samae (Aegiceras cornicalatum), Taboon, and Lamphu.

Therefore, it is not surprising that watching reies at night 
is one of the popular tourist activities of Li Led.

Nuchanat Singhaputi and Amphawan Theppipit, two 
talented women of Li Led who pioneered community tourism, 
volunteered to show us around many facets of the neighborhood.

We started with the morning nature of Phunphin canal, 
a branch of the Tapi river that ows through the Bang Yai 
Temple’s pier.

Here, villagers with shing boats were ready to take us 
down the canal to the sea to look at the making of shing lure 
or ‘sh house,’ shellsh cages, and shing net.

Coming into a full view on the cruise was the abundance 
of the mangrove forest that the Li Led people have helped to 
care for as a breeding ground for aquatic animals. It is also 
where communities source shrimps, clams, crabs, and sh for 
consumption all year round.
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จากงาม กะปดี อาหารหรอย ๆ
เรายงัไปดกูารทาํสวนปาลม สวนมะพราว และผลผลิตจากตนจากทีส่รางรายได

ใหหลายครวัเรอืน ไมวาจะเปนกานจากท่ีบานยายจําเนยีรนาํมาสานเปนเสวยีนหมอ 
(ที่รองหมอ) บานปาบุญเถืองก็สานตับจากขายเพ่ือใชมุงหลังคา เชนเดียวกับ
บานพี่มอญ นําใบจากออน ๆ มาทําใบมวนยาสูบ

จากน้ันไปดูของดีทีข่ึน้ชือ่ของลีเล็ด นัน่คอื การทํากะปขดันํา้จากกุงหวัมนัท่ีบาน
แมกัญญา สวนพลอย เปนกะปแทที่ไมผสมสีหรือวัตถุใด ๆ ใชแคกุงตัวใหญหรือที่
ชาวบานเรียกกุงหัวมัน นํามาลางใหสะอาด ตากแดดใหแหงแลวตําหยาบ ๆ กับ
เกลือเม็ดจากสมุทรสาคร นําไปหมักแลวตากแดดอีกรอบ กอนนํามาตําแลวหมัก
รอบสุดทาย กะปที่ไดจะสีสวยหรือไมขึ้นอยูกับแสงแดด ถาแดดดีจะไดกะปสีมวง
อมชมพูสวยนากิน มีกลิ่นหอม รสชาติไมเค็มจัดและไดรสหวานของกุงแท ๆ บรรจุ
ใสโหลดวยวิธีขัดนํ้าแบบโบราณ ชวยใหกะปหอมขึ้น เนื้อแหงและเก็บไดนาน

กะปแมกัญญากิโลละ 200 บาท เอาไปตํานํ้าพริก ตําเครื่องแกง ทําขาวคลุก
กะป หรือทํานํ้าปลาหวานก็หรอยจังฮู!! อันนี้ไมไดโมเพราะเราไดลิ้มรสมาแลวจาก
การเขาพักทีโ่ฮมสเตยรมิคลองของคณุแอ ทีน่อนสบาย ๆ กบัอาหารพ้ืนบานหรอย ๆ 
จากรสมือของเจาบาน มีทั้งนํ้าพริกกะปกับผักลวกกะทิ แกงเหลืองหนอไม ยํากะทิ
สดใสมะมวงเบา คั่วมะพราวกุงสด แลวลางปากเบา ๆ ดวยลูกจากลอยแกวเย็น
ชืน่ใจ...เปนความอรอยทีต่ดิล้ินตรงึใจเราไปอีกนาน (ตดิตอกลุมทองเทีย่วโดยชมุชน
ลีเล็ด CBT LEELED โทร. 080-499-0742, 087-889-0034)

FINE NIPA PALM, 
GOOD KAPI 
AND YUMMY FOOD

We also went to take a look at the palm 
plantations, coconut groves, and products 
made from Nipa Palm, including pot holders 
which Grandmother Jumnien weaved from the 
stalk, thatches that Auntie Boon Thueng 
weaved for sales, and rolls of hand-rolled 
tobacco which Brother Mon made from young 
fresh palm leaves. These by-products generate 
income for many households.

Then we proceeded to see Li Led’s famous 
product –Kapi or shrimp paste made from big 
shrimp called Koong Hua Mun at Ban Mae 
Kanya Suan Ploy. This authentic shrimp paste 
does not add articial colors or preservatives.

The production process begins with 
cleaning the shrimp thoroughly, drying them in 
the sun, and then roughly pounding them with 
sea salt from Samut Sakhon. Next, fermenting 
them and then letting them dry in the sun again 
before pounding once more. Finally, fermenting 
them for the last time. The outcome is a shrimp 
paste with a beautiful color, the shade of which 
is varied by the quality of the sun. If dried on a 
sunny day, the shrimp paste will turn purple 
with a hue of pink. This beautiful and not-too-
salty paste is rich with fragrance and a sweet 
avor of fresh shrimp. Finally, it is stored in a jar 
with an ancient packing method, making the 
shrimp paste dry, more fragrant, and have a 
longer shelf life. 

Mae Kanya shrimp paste, at 200 baht per 
kilogram, is good for making chili paste, curry, 
rice seasoned with shrimp paste, and a dipping 
source known as Nam Pla Waan.

This is truly delicious as we already tasted 
it during our homestay by the canal, which offers 
a comfortable bed and local food prepared by 
our host.

Our menu includes shrimp chili paste with 
boiled vegetables, yellow bamboo shoot curry, 
salad with local mango, and roasted shrimp 
with coconut. Then we topped off the dinner 
with the refreshing nina palm in syrup.

This meal was so tasty that we will 
remember it for a long time to come. (If 
interested, please contact Li Led Community, 
Tel. 080-499-0742, 087-889-0034).
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หิ้วกระจูด แชนํ้าแรที่ทาสะทอน
อีกหน่ึงหมุดหมายในพุนพินท่ีสายชอปปงและสาย

รักสุขภาพไมควรพลาด คือการมาแชนํ้าแรรอนท่ีสวน
นํ้าพุรอนเฉลิมพระเกียรติ ทาสะทอน สวนสุขภาพท่ีมี
นํ้าแรรอนธรรมชาติผุดข้ึนมาจากใตดิน อุณหภูมิสูงถึง 
70 องศาเซลเซียส มีบอแชเทาและบอแชตัวโดยเฉพาะ 
ลอมรอบดวยพรรณไมรมรื่นและลานออกกําลังกาย 
รวมถึงมีบานพักรับรองดวย

หลังจากแชนํา้แรรอนเรียกความสดช่ืนกันแลว กอน
กลบัก็ตองแวบไปชูใจดวยการชอปปงกระเปาสานสวย ๆ  
ทีก่ลุมวสิาหกจิชมุชนหัตถกรรมจักสานกระจดู บานหวยลกึ 
ซึ่งมีคุณพัชรี จิรดิลก ทายาทรุนที่ 3 เปนประธานกลุมฯ 
เธอเลาวาเดิมทีคุณยายและแมมักจะสานกระจูดเปน
ของใชในบาน กระท่ังวนัหนึง่ไดสานสมกุ (ทีใ่สหมากพลู
ในเช่ียนหมาก) แบบสิบสองมุม ซึง่เปนงานประณีตมาก
และสงเขาประกวด ณ พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน
ไดรับรางวัลจึงเกิดแรงบันดาลใจจัดตั้งกลุมแมบาน
สานกระจูดขึ้นมาเพื่ออนุรักษภูมิปญญาแขนงนี้เอาไว 

ปจจุบันบานหวยลึกถือเปนแหลงจักสานกระจูดท่ี
ใหญสุดในภาคใต มีทุงกระจูดในชุมชนหลายรอยไร 
เอกลักษณในงานสานกระจูดของบานหวยลึกคือ งาน
สีขัดหรือการใชเทคนิคลงสีนํ้ามันบนกระจูดท่ีสานเสร็จ
แลวจึงคอยขัดเพ่ืือทําใหเกิดลายและดูคลาสสิก มีทั้ง
สีโอกดํา โอกแดง และสีดํา กอนนําไปแปรรูปเปน
กระเปาแบบตาง ๆ ใสซิปเงินซิปทองเพ่ิมความหรูหรา
นาใช ถามาเลือกเองถึงที่จะไดดูขั้นตอนการทําและ
ยังไดกระเปาสวยราคายอมเยาไปครองอีกดวยนะ 
(ติดตอกลุมวิสาหกิจชุมชนจักสานกระจูด บานหวยลึก 
โทร. 089-926-1175)

Another must-visit spot in Phunphin that shopping and health lovers 
shouldn’t miss is Chalerm Phrakiat Hot Spring in Tha Sathorn, where the 
water temperature rises up to 70 degrees Celsius.

There are dedicated ponds for foot and body dipping, surrounded 
by shady plants, exercise ground, and guesthouses.

On the way back, after getting refreshed, stop by to see beautiful 
bags woven from Krajood sedge (Lepironia articalata) at the Ban Huay 
Luek Krajood Handicraft Community Enterprise.

Patcharee Chiradilok, the enterprise’s chairwoman, said her 
grandmother and mother used to make household items from Krajood.

One day they made a container for betel with a twelve-corner style, 
which was very exquisite, and then submitted to the contest held at the 
Thaksin Ratchaniwet Palace before winning an award.

That inspired the establishment of a housewife group in preserving 

สรจ
มีทั้ง
ปน
หรา
และ
ยนะ 
ยลึก 

the wisdom of Krajood weaving.
Today Ban Huay Luek is the largest Krajood weaving source in the 

South with over hundreds of rai of Krajood eld scattering over the 
community.

The uniqueness of Krajood weaving in Ban Huay Luek is the coloring 
and polishing technique, which is to use oil paints on the nished woven 
Krajood sheet and then polish it to create a classic look and pattern in 
the colors of black oak, red oak and black.

After that, the weavers make them into bags in different styles before 
putting on silver or gold zippers to add an element of luxury.

The visit to the center comes with an opportunity to see the 
production process and to get a beautiful bag at an affordable price. 
(Contact : Krajood Weaving Community Enterprise at Ban Huay Luek; 
Tel. 089-926-1175).

CARRYING KRAJOOD BAG AND 
SOAKING IN NATURAL HOT SPRING
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โรงไฟฟาสุราษฎรธานี ชุุดที่ 1 และ 2
เพื่อนบานใหมของชาวพุนพิน

ใครอยากชมวิวของแมนํ้าตาป จังหวัดสุราษฎรธานี ในมุมสูง 
ตองขึน้ไปท่ีรานอาหารภูณศิาบนเนินเขาหัวควาย จะไดชมทศันยีภาพ
ของแมนํ้าตาป ทามกลางสวนปาลมเขียวขจี สายน้ํา และเนินเขา 
รวมถงึมองเหน็แนวสายสงไฟฟาของโรงไฟฟาสุราษฎรธานทีีก่ระจาย
ไฟฟาไปสูทุกพื้นที่ในอาํเภอพุนพินและพื้นที่ใกลเคียง จึงเปนหนึ่งใน
แลนดมารกชมวิวสวย ๆ ที่หามพลาดเมื่อมาเที่ยวพุนพิน

ซึ่งปจจุบันการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เตรียม
พฒันาโครงการโรงไฟฟาสุราษฎรธาน ีชุดุที ่1 และ 2 เพือ่เปนโรงไฟฟา
แหงใหม แตกอสรางบนพื้นที่เดิม 114 ไร ของโรงไฟฟาสุราษฎรธานี
ที่ตําบลเขาหัวควาย ในอําเภอพุนพิน โดยจะใชกาซธรรมชาติเปน
เช้ือเพลิงหลัก และมีกําลังการผลิตติดตั้งสูงสุด 1,660 เมกะวัตต 
(จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 830 เมกะวัตต)

นบัเปนเพ่ือนบานใหมทีจ่ะนําความสวางไสวและความม่ันคงของ
ระบบไฟฟามาสูชาวพนุพนิและพีน่องชาวใต มกีารบริหารจดัการและ
ควบคมุคณุภาพดานส่ิงแวดลอมใหอยูในเกณฑมาตรฐาน นอกจากนี้
ยงัสรางอาชพีและรายไดผานการจางงาน รวมถงึสงเสรมิคณุภาพชวีติ
ของชุมชนรอบโรงไฟฟาใหดีขึ้น โดยมีกําหนดจายไฟเขาระบบ
ในป 2570 และ 2572

DON’T MISS! 
มาถึงร านภูณิศาท่ีมีวิว ข้ันเทพท้ังที
ตองชิมเมนูขึ้นช่ืออยางยําเม่ียงภูณิศา
ที่อรอยครบเครื่อง ผัดสะตอกุงสด 
ผัดใบเหลียงกุงแกว แกงสม แกงคั่ว 
ตลอดจนอาหารปกษใตรสจัดจานมีให
ชิมเพียบ รานอยูในซอยขางโรงไฟฟาฯ 
เปดทุกวนั 11.00-20.00 น. โทร. 080-
529-6111 ถาอยากไดมมุถายรปูสวย ๆ
โทรจองโตะหัวมุมซายริมระเบียงเลยจา 

1ST AND 2ND UNITS OF 
SURAT THANI POWER PLANT : 
PHUNPHIN’S NEW NEIGHBOR

Get a top view of Tapi river in Surat Thani from Phunisa 
Restaurant on Khao Hua Khwai hill.

You will be able to see the scenery of Tapi river amidst lush 
green palm plantations, streams and hills, as well as a row of  
power transmission lines of Surat Thani Power Plant that supplies 
electricity to all areas in Phunphin District and nearby areas.  This 
is one of the beautiful landmarks in Phunphin really worth visiting.

Currently, the Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT) is preparing to develop Surat Thani Power Plant Unit 1 
and 2, built on the original 114 rais of land allocated for the existing 
Surat Thani Power Plant in Khao Hua Khwai Sub-district, Phunphin 
District.

The new power plant will be primarily fuelled by natural gas, 
with an installed capacity of 1,660 MW (2*830 MW).

It will become the new neighbor that will bring light and the 
security of an electricity supply to Phunphin and the southern 
people, with environmental quality management controls that 
meet the standard criteria.

These new power units will also create jobs and income 
through employment while improving the quality of life of 
communities around the power plant.

They are scheduled to be fully operational in 2027 and 2029, 
respectively.

At Phunisa Restaurant, which 
offers a fantastic view, don’t miss 
the signature dishes such as 
Miang Phunisa Salad, fried shrimp 
and parkia, fried Bai Liang leaves 
with prawns, sour curry, and 
roasted curry as well as plenty of 
spicy southern dishes.

The restaurant located in an 
alley beside the power plant is 
open daily at 11.00am-8.00pm.
Please call tel. 080-529-6111 to 
make a reser vat ion. For  a 
memorable view, ask for a corner 
table on the left side of the 
balcony. 
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มุมนี้ตองแชะ!
สะพานพระจุลจอมเกลา แลนดมารก
ประจําอําเภอพุนพิน เปนสะพานรถไฟ
สายประวัติศาสตรในสมัยรัชกาลที่ 5 
สรางขามแมนํ้าตาปดวยความยาว 200 
เมตร เปดใชงานครั้งแรกเมื่อป 2459 
กอนถกูถลมดวยระเบิดสมยัสงครามโลก
ครั้งที่สอง แลวซอมสรางเสร็จเพ่ือ
เปดใชงานอีกครั้งเมื่อป 2496 ทุกวันนี้
เปดใหสัญจรเฉพาะรถไฟ รถจักรยาน 
และมอเตอรไซค เราจึงเดินเลนชมวิว
ไดสบาย โดยเฉพาะวิวยามเย็นบนสะพาน
พระจุลจอมเกลา...สวยจริง ๆ 

AN INSTAGRAMMABLE 
PHOTO SPOT!

King Chulalongkorn Bridge is a landmark 
in Phunphin District known for being a historic 
railway bridge in the reign of King Rama V, built 
across the Tapi river with a length of 200 meters.

First opened for service in 1916 before being 
bombed in World War II, it was repaired and 
put back into operation in 1953. Today the 
bridge is used for trains, bicycles, and 
motorcycles. Visitors can walk on the bridge 
and enjoy the view, especially in the evening 
when it is really beautiful. 
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It has been 51 years since EGAT began its mission of creating 
energy security for the country.

EGAT is proud to be a part of Thai society in taking care of 
quality of life, making Thai people smile and be happy.

In our lifetime, we have been through many events together 
and now we are faced with the inevitable pandemic crisis of 
COVID-19.

However, we still see the kindness and good wishes that 
Thai people extend to one another during this difcult time.

Many organizations including EGAT are not reluctant to 
alleviate the suffering of people in several ways, as they have 
always done regardless of whether the crisis is light or severe.

Rest assured that EGAT will continue to be a strong force 
behind Thai people, which enables us to overcome the crisis as 
we did before.    

EDITOR’S NOTE
นบัเปนเวลา 51 ปแลว ที ่  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

 (กฟผ.) ไดดําเนินภารกิจหนาที่สรางความม่ันคงทางพลังงาน
ใหกับประเทศ และภาคภูมิใจท่ีไดเปนสวนหน่ึงของสังคมไทย
ในการดูแลคุณภาพชีวิต สรางสรรครอยย้ิมและความสุขให
เกิดข้ึนกับคนไทย ระยะเวลาท่ียาวนานยอมมีหลายเหตุการณ
มากมายเกิดขึ้น ใหเราไดรวมเผชิญและฝาฟนกันไป มาจนถึง
ชวงเวลาที่เราอยู ในสถานการณของการแพรระบาดของ
โรค COVID-19  ซึ่งเปนวิกฤตที่หลีกเลี่ยงไมได อยางไรก็ตาม 
เรายังไดเห็นน้ําใจและความปรารถนาดีของคนไทยท่ีมอบให
แกกนัในยามลําบาก หลายหนวยงานรวมกนัคนละไมคนละมือ
ในการใหความชวยเหลือ รวมถึง กฟผ. ที่รวมชวยเหลือบรรเทา
ความเดือดรอนในดานตาง ๆ อยางเต็มที่ และเปนเชนนี้เสมอ
ไมวาวิกฤตน้ันจะบางเบาหรือรุนแรงก็ตาม  ขอใหมั่นใจวา
เราจะอยูเคียงขางกันเสมอ เปนกําลังที่เขมแข็ง เพื่อใหสามารถ
กาวผานวิกฤตไปไดดวยดีเฉกเชนที่ผานมา  

à¡Á·ÒÂ¤íÒ
¨Ò¡ÀÒ¾»ÃÔÈ¹Ò
(GUESS THE WORD 
FROM THE PHOTO HINTS)

½†ÒÂÊ×èÍÊÒÃ
áÅÐ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�Í§¤�¡ÒÃ 
¡ÒÃä¿¿‡Ò½†ÒÂ¼ÅÔμáË‹§»ÃÐà·Èä·Â 
â·Ã. 0-2436-4831

Ã‹ÇÁÊ¹Ø¡¡Ñº EGAT GAME ZONE 
©ºÑº àÁÉÒÂ¹ - ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2563

Ê‹§¤íÒμÍºä Œ́§‹ÒÂ æ
à¾ÕÂ§Êá¡¹ QR CODE

¼ÙŒâª¤´ Õ 10 ·‹Ò¹ ¨Ðä´ŒÃÑº “á¡ŒÇ I LOVE EGAT” ·‹Ò¹ÅÐ 1 ãº
ËÁ´à¢μÃ‹ÇÁÊ¹Ø¡ ÇÑ¹·Õè 10 ¡Ã¡®Ò¤Á 2563
»ÃÐ¡ÒÈÃÒ§ÇÑÅ ÇÑ¹·Õè 13 ¡Ã¡®Ò¤Á 2563
·Ò§ Facebook Fanpage ¡¿¼. ¡ÒÃä¿¿‡Ò½†ÒÂ¼ÅÔμáË‹§»ÃÐà·Èä·Â 
áÅÐàÇçºä«μ� ¡¿¼. ã¹ËÑÇ¢ŒÍ¢‹ÒÇ / »ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ � (EGAT Magazine)
â´Â·ÕÁ§Ò¹¨Ð·íÒ¡ÒÃ¨ÑºÃÒ§ÇÑÅ¼ÙŒâª¤´ Õ·ÕèμÍº¤ íÒ¶ÒÁ¶Ù¡μ ŒÍ§´ŒÇÂÇÔ¸Õ¡ÒÃÊØ‹Á
¾¹Ñ¡§Ò¹ ¡¿¼. áÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹ÊÑÞÞÒ¨ŒÒ§¾ÔàÈÉ 4 »‚ ¡¿¼. 
äÁ‹ÁÕÊÔ·¸ÔìÃ‹ÇÁÊ¹Ø¡ã¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Õé

แก�ว I Love EGAT

¶Í´»ÃÔÈ¹Ò·Õè«‹Í¹ÍÂÙ‹ã¹ÀÒ¾ ¨íÒ¹Ç¹ 3 ¾ÂÒ§¤� 
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